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இது சட்ட ஏற்புமடய உரிமத்தின் சுருக்கம 

மட்டுயம. முழு உமரைமய 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legal

code என்ற முகவரியில் கசாணலசாம.

பதிப்புரிமம அற்றது

இந்த ஆக்கத்துடன் பதசாடர்புமடயவர்கள, 

உலகளளசாவிய பபசாதுப் பயன்பசாட்டுக்கு என 

பதிப்புரிமமச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள 



அமனத்துப் பதிப்புரிமமகமளயும 

விடுவித்துளளனர்.

நீங்கள இவ்வசாக்கத்மதப் படிபயடுக்கலசாம; 

யமமபடுத்தலசாம; பகிரைலசாம; யவறு வடிவமசாக 

மசாற்றலசாம; வணிகப் பயன்களும அமடயலசாம. 

இவற்றுக்கு நீங்கள ஒப்புதல் ஏதும யகசாரைத் 

யதமவயில்மல.

***

இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும 

( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இமணயக் 

கல்விக் கழகமும ( http://tamilvu.org ) இமணந்த 

கூட்டுமுயற்சியில், பதியவற்றிய நூல்களில் 

ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சிமயப் பற்றி, 

https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் 

விரிவசாகக் கசாணலசாம.

Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication



This is a human readable summary of the legal code 

found at 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legal

code

No Copyright

The person who associated a work with this deed has 

dedicated the work to the public domain by waiving all of 

his or her rights to the work worldwide under copyright 

law including all related and neighboring rights, to the 

extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work 

even for commercial purposes, all without asking 

permission.

***

This book is uploaded as part of the collaboration 

between Global Tamil Wikimedia Community 

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy 



( http://tamilvu.org ). More details about this 

collaboration can be found at 

https://ta.wikisource.org/s/4kx.
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அயயசாத்திதசாசரின் பசசால்லசாடல்

• இருபதசாம நூற்றசாண்டின் துவக்க 

கசாலங்களில் தமிழக ஒடுக்கப்பட்ட 

மக்களின் விடுதமலக்கும சமூக 

யமமபசாட்டிற்கும தீவிரைமசாகப் 

பணியசாற்றிய அண்ணல் 

அயயசாத்திதசாசரின் சிந்தமனகமளயும, 

எழுத்மதயும ஒப்பீட்டு ஆய்வு 

முமறயியலின் துமணயயசாடு இந்நூல் 

விளக்கிச் பசல்கிறது. தசாழ்த்தப்பட்ட 

சமூகங்களின் விடுதமல என்ற 

பசசால்லசாடலில் அறம, நீதி, நியசாயம, 

சசாந்தம யபசான்ற கருத்தசாக்கங்களின் 

யதமவமயயும அவற்மற 

அயயசாத்திதசாசர் எவ்வசாறு திறமபடத் 

தன்வசாழ்நசாளில் நிமறயவற்றினசார் 



என்பமதயும இந்நூல் படமபிடித்துக் 

கசாட்டுகிறது. அயயசாத்திதசாசர் 

பதசாடர்பசான ஆய்வுகமள பல்யவறு 

அறிவியல் புலங்களுக்குள அறிமுகம 

பசய்யும முயற்சி இது.

• நூலசாசிரியர் ப. மருதநசாயகம 

தமிழிலக்கியத்திலும, ஆங்கில 

இலக்கியத்திலும முமனவர் பட்டம 

பபற்றவர். பசாண்டிச்யசரி பமசாழியியல் 

பண்பசாட்டு ஆய்வு நிறுவனத்தின் (PILC) 

இயக்குநரைசாக பணியசாற்றியவர்.

• பசாமளயங்யகசாட்மடயில் பசயல்படும 

‘கல்லசாத்தி’ என்ற பண்பசாட்டு மமயம, 

ஒட்டு பமசாத்த மசானுட விடுதமலமய 

யநசிக்கும அமனவருக்குமசான நிழல். 



மசாற்றுக் கமதயசாடல்கமள 

உற்சசாகப்படுத்தி வவளியிடும 

பணியிமன பசய்து வருகின்றது.



முன்னுமரை

பசாமளயங்யகசாட்மடயில் இயங்கி வரும 

‘பண்பசாட்டு ஆய்வுகளுக்கசான யதசிய 

நிறுவனத்தசார்’ அயயசாத்திதசாசர் பற்றி ஒரு 

கட்டுமரை படிக்க யவண்டுபமன்று பணித்தயபசாது

அமதத் தட்ட முடியசாமல் ஏற்றுக் பகசாண்ட நசான் 

அயயசாத்திதசாசர் சிந்தமனகள எனும தமலப்பில் 

ஞசான. அலசாய்சியஸ் பதிப்பித்துளள மூன்று 

கட்டுமரைத் பதசாகுதிகமளயும முதன் முதலசாகப் 

படிக்கத் பதசாடங்கியனன். அப்பபசாழுது ஒரு 

பபருமபுயலசால் தசாக்குண்டது யபசாலவும, ஓர் 

அசுரை ஆற்றலின் விலக்க முடியசாத இருமபுப் 

பிடியில் சிக்குண்டது யபசாலவும, புத்தயன மறு 

பிறவிபயடுத்து வந்து மீண்டும மனித இனம 

முழுவதன் யமலும அருளமமழ பபசாழிவது 



யபசாலவும உணர்ந்யதன். “தசாழ்த்தப்பட்ட எங்கள

இனம உயர்வதும எங்களுக்கு வஞ்சம புரிந்து 

உயர்ந்யதசார் தசாழ்வதும கசாலப்யபசாக்கில் தவிர்க்க

முடியசாதமவ; ஆயினும எங்கள இனம 

அவர்களுக்கு எவ்விதக் பகசாடுமமயும 

பசய்யசாது, பசய்யக் கூடசாது” என்று தம 

கட்டுமரைகளில் அவர் மீண்டும மீண்டும எடுத்துச்

பசசால்வதும, மசாந்தரின் அன்றசாட வசாழ்க்மகக்குத்

யதமவயசான அறவுமரைகமளப் பழந்தமிழ் 

இலக்கியங்களிலிருந்து யமற்யகசாள தந்து 

விளக்குவதும என்மன அவர் பசால் ஈர்த்தன. நம 

நசாட்டின் அரைசியல், சமுதசாயம, சமயம, 

இலக்கியம ஆகியவற்றின் வரைலசாறுகள பற்றி 

நசான் பகசாண்டிருந்த முடிவுகளிலும 

நமபிக்மககளிலும சில மசாற்றங்களும 

திருத்தங்களும பசய்ய யவண்டிய 

நிமலயயற்பட்டது.



இவற்றிற்கசாக, என்மன இவ்வசாறு 

ஆற்றுப்படுத்திய யபரைசாசிரியர் முமனவர் யத 

லூர்து, முமனவர் டி. தருமரைசாஜன் 

ஆகியயசார்க்கும நூமல பவளியிடும கல்லசாத்தி 

ஆய்வு நிறுவனத்தசார்க்கும என் பநஞ்சம 

நிமறந்த நன்றியிமனத் பதரிவித்துக் 

பகசாளகியறன்.

                                                  ப. மருதநசாயகம

                                                                                           

                                                                                             



1. பதசான்மப் பமடப்பு, குமலப்பு, 
மீட்டுருவசாக்கம

அண்ணல் அயயசாத்திதசாசர் பல துமறகளில் தமிழ்

அறிஞர்களுக்கு முன்யனசாடியசாகவும தமிழ்ச் 

சமுதசாயத்திற்கு வழிகசாட்டியசாகவும 

அமடயசாளம கசாணப்பபற யவண்டியவர். 

பதசாட்ட துமறயிபலல்லசாம தம முத்திமரைமய 

ஆழமசாகப் பதித்தசாபரைன்றும அவர் பதசாடசாத 

பபரிய துமற ஏதுமில்மல என்றும கூறலசாம. 

அரைசியல், சமுதசாயம, சமயம, கல்வி, மருத்துவம, 

பமடப்பிலக்கியம, பத்திரிமக 

யபசான்றவற்றிபலல்லசாம அவருமடய அறிவுப் 

பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்க விமளவுகமள 

ஏற்படுத்தியது. இந்நசாட்டில் சமயத்தின் யபரைசால், 

சசாதி அடிப்பமடயில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்குப்

பபளத்தயம தக்க அமடக்கலம என்பமத 



அமயபத்கருக்கு உணர்த்தியதும, பகுத்தறிவு, 

தன்மசானம, நவீனத்துவம ஆகிய பகசாளமகப் 

யபசாக்குகளின் இன்றியமமயசாமமமயப் 

பபரியசார் ஈ.பவ.ரைசா. அறிந்து பகசாளளத் துமண 

பசய்ததும, பூர்வ குடிகளின் நலன் எங்பகங்குக் 

பகடினும அங்பகல்லசாம தமலயிட்டுக் கிளர்ச்சி 

பசய்ய யவண்டும எனும எண்ணத்மதயும 

உறுதிமயயும தமக்குப் பின் வந்த 

தனிமனிதர்களுக்கும, இயக்கங்களுக்கும, 

கட்சிகளுக்கும அளித்ததும, உரிமம 

இழந்தவரும மறுக்கப்பட்டவரும கல்வி 

பபறுவதன் மூலயம தமமம உயர்த்திக் பகசாளள 

முடியும என்பதசால் எளியவர்க்குப் பளளிகமளத் 

திறந்து விடல், பகலுணவு அளித்தல், 

கட்டணமின்றிக் கல்வி தரைல் ஆகியமவ 

உடனடியசாகச் பசய்ய யவண்டிய சீர்திருத்தங்கள 

என்பமதப் பின்னசால் தமிழகத்தில் 



ஆட்சிப் பபசாறுப்யபற்றவர்களுக்கும தன் 

பசயல்கள மூலம வழிகசாட்டியதும, பழந்தமிழ் 

இலக்கியங்களில் இமடச் பசருகல்கள 

மூலமசாகவும உமரைகள மூலமசாகவும 

பசய்யப்பட்டிருந்த யமசாசடிகமளப் பின் வந்த 

தமிழறிஞர்கள கண்டு பகசாளளக் கசாட்டியதும, 

அரைசியல், பபசாருளசாதசாரை, சமயச் சிக்கல்கள 

பற்றிய கட்டுமரைகள எத்தமகய தமிழ் நமடயில் 

அமமய யவண்டும என்பதற்கும, அரைசியல் 

சதுரைங்கத்தில் நகர்த்தப்படும கசாய்கள 

பிற்படுத்தப்பட்யடசாருக்கு விமளவிக்கப் 

யபசாகும இமடயூறுகமள முன்னறிந்து எவ்வசாறு 

அவற்மறத் யதசாலுரித்துக் கசாட்ட யவண்டும 

என்பதற்கும ஆங்கில, தமிழ்க் கட்டுமரைகள 

எழுதி நீதிக் கட்சியினருக்கு முன் மசாதிரியசாக 

இருந்தவரும அவயரை. பின்மன நவீனத்துவத்தசார் 

“Truth is not absolute but relative” (உண்மம 



முழுமமயசானதன்று, ஒரு சசார்புமடயது) 

என்பதசால் வரைலசாறு மீண்டும மீண்டும 

மசாற்றிபயழுதப்படலசாம என்பர்.

திரு.வி.க., அயயசாத்திதசாசமரை “நூல் பல கற்ற 

சசால்பினன்” என்றும, “வல்லவர் யபசாற்றும 

கல்விமசான்” என்றும, “இல்லறம என்னும 

நல்லறம ஏற்று விருந்திமன ஓமபி இருந்தவன்” 

என்றும, “பசந்தமிழ் பூண்ட அந்தணன்” என்றும,

“பபசாறுமமக்பகசாரு உமறவிடம” என்றும 

யபசாற்றும உமரைகள பபசாருள பபசாதிந்தமவ. தம 

கசாலத்து யமட்டுக்குடி அறிஞர்களுக்கு 

இமணயசான கல்வியறிமவப் பபறுவதற்கு அவர்

அருமபசாடுபட்டிருக்க யவண்டும. தமிழ், 

ஆங்கிலம, பசாலி, சமஸ்கிருதம ஆகிய 

பமசாழிகமள அவர் அறியசாதிருந்தசால் 

அவர்களசால் எளளி நமகயசாடப்பட்டு எளிதில் 

புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பசார். அவர் கசாலத்து 



அறிஞர் ஒருவர் கசாட்டியிருப்பது யபசால், 

அயயசாத்திதசாசர்,

ஆகமம புரைசாணம இதிகசாசம மமற யகசாசங்கள

அத்மவதம வசிட்டத்மவதம

சமண முனிவர்கள பஞ்ச கசாவியம கமல 

ஞசானம

ஆயுர்யவதம தத்துவம

யயசாகநிமல சசாத்திரைம சித்தர் நூல் பக்தி பநறி

யுகபமசாடு பலது மசாய்ந்து (அலசாய்சியஸ் | 

xxviii)

தமமமப் பண்டிதர் என்னும பபயருக்குத் 

தகுதிப்படுத்திக் பகசாண்டது அவர் பசய்த முதல் 

யவமல. பசாலியிலுளள திரிபிடகம 

முதலசானவற்மறயும வடபமசாழியில் உளள 



யவத உபநிதடங்கமளயும தமிழில் அவர் 

கசாலத்து ஒமலச் சுவடிகளில் கிமடத்த 

பதசால்கசாப்பியம, புறநசானூறு, திருமந்திரைம, 

சிலப்பதிகசாரைம, மணியமகமல, சீவக சிந்தசாமணி,

வமளயசாபதி, குண்டலயகசி, சூளசாமணி, 

நல்லசாப்பிளமள பசாரைதம, சிவவசாக்கியம, 

யதவசாரைம, பபருந்திரைட்டு, சிறுதிரைட்டு, பபருங் 

குறவஞ்சி, சிறு குறவஞ்சி, ஏபரைழுபது யபசான்ற 

இலக்கியங்கமளயும திருக்குறள, நசாலடி, 

திரிகடுகம, அறபநறிச் சசாரைம, நல்வழி, ஆத்திசூடி,

பகசான்மறயவந்தன், நீதி பவண்பசா, மூதுமரை 

யபசான்ற அறநூல்கமளயும பட்டினத்தசார், 

பத்திரைகிரியசார், தசாயுமசானவர், மச்சமுனி, 

இமடக்கசாட்டுச் சித்தர், அகப்யபய்ச் சித்தர், 

கடுபவளி சித்தர் யபசான்ற துறவியரின் 

பசாடல்கமளயும ஞசானத்திரைட்டு, ஞசான யபசாதம, 

ஞசானவசாசிட்டம, பதஞ்சலியசார் ஞசானம, பசசாரூப



சசாரைம, தருக்கக் பகளமுகி, சிவயயசாக சசாரைம 

யபசான்ற சமய நூல்கமளயும அரிச்சந்திரை 

புரைசாணம, வசாதவூர் புரைசாணம யபசான்ற 

புரைசாணங்கமளயும அவர் பயின்றிருந்தசார். அவர் 

கற்றிருந்த நூல்களின் பட்டியல் 

மமலப்பூட்டுவது. இருக்கு யவதத்திலிருந்தும 

பிரைஹதசாரைண்யக உபநிஷதத்திலிருந்தும 

பதஞ்சலியசார் ஞசானத்திலிருந்தும, அகத்தியர் 

பரிபசாமஷயிலிருந்தும யமரு மந்திரை 

புரைசாணத்திலிருந்தும அறப்பளீச்சுரை 

சதகத்திலிருந்தும எட்வின் ஆர்னசால்டு எழுதிய 

‘ஆசியசாவின் ஒளி’ (Light of Asia)யிலிருந்தும 

அவரைசால் யவண்டிய இடத்பதல்லசாம 

யமற்யகசாளகள தரை முடிகிறது.

அயயசாத்திதசாசர் வகுத்துக் பகசாண்ட யமல் 

வருணத்தசாருக்பகதிரைசான யபசாரைசாட்ட 

வியூகத்திற்கு அவர் பபற்ற அளவற்ற கல்வி 



யதமவப்பட்டிருக்கிறது. பபருமபசாலும 

தனிமனிதரைசாக நின்று அவர் நடத்திய யபசாரைட்டம

அது. பலமுமனகளிலிருந்து பலரின் 

தசாக்குதலுக்கு ஆளசான ஆதி திரைசாவிடர்களுக்கசாக 

அவர் தனியரைசாகயவ யபசார்க்பகசாடி 

உயர்த்தினசார்.அவர்களின் பமகவர்கள யசார் 

என்பதிலும அவர்களுக்பகதிரைசான யபசார் 

எவ்வசாறு நிகழ்த்தப்பட யவண்டுபமன்பதிலும 

அவர் முடிவுகள பதளிவசானமவ.

நமமம பநடு நசாளசாக ஏமசாற்றி 

வருகிற பிரைசாமணக் பகசாளமக மிகத் 

தந்திரைமசானது. அதன் லக்ஷணயமசா 

நமமமக் கவரும மந்திரைத்தசால் 

கட்டப்பட்டுளளது. அது இருண்ட 

இந்தியசா என்னும பபரிய மரைமசாகும.

அமமரைத்திற்குக் கடவுள, மதம, 

யவதம, ஜசாதி என்ற நசான்கு 



கிமளகள உண்டு. அக்கிமள 

நடுவில் இந்து என்னும கூடு 

கட்டியுளளது. அக்கூட்டில் 

முமமூர்த்தி மதம என்னும 

கல்முட்மட இட்டு, அமதப் 

பசார்ப்பசார் என்னும கழுகு அமட 

கசாத்துளளது. தனது 

கல்முட்மடமயப் பபசான் முட்மட 

என்று பசசால்லி இந்திய மக்களின் 

மதிமய மயக்கி வருதமலக் 

கண்ணிற் கண்டும, கசாதசாற் யகட்டும,

மனத்தில் உணர்ந்தும 

கவமலயற்றிருக்கியறசாம. ஆரைசாய்ச்சி 

என்னும கல்பலறிந்து கழுமகத் 

துரைத்தசாமலும சுயசமதர்மம என்னும

வசாள பகசாண்டு மரைத்மத பவட்டிக் 



கூட்மட வீழ்த்தசாமலும பவுத்தம 

என்னும

சஞ்சீவிமய அக்கல்முட்மட யமல் 

பிரையயசாகித்து முட்மடமய 

உமடத்து உண்மம அறிதற்கன்றி, 

மவுனம சசாதித்துச் சசாகின்யறசாம. 

இவ்வித ஞசாய விரிமவ 

எடுத்துமரைக்கும பவுத்தர்கமள 

நிந்திப்பதல்லசாமல் 

சிந்திப்பதில்மல. பிரைசாமணர் 

அல்லசாதவர்களசால் 

எழுதப்பட்டுளள 

பிரைசாமணத்துவத்மதத்தசான் 

“யதசார்த்த பிரைசாமண யவதசாந்த” 

விவரைபமன்று நசாம 

பசசால்கின்யறசாம. பிரைசாமண 



மதத்தசார்கயள எழுதி மவத்துளள 

பிரைசாமணத்துவத்மத, “யவஷ 

பிரைசாமண யவதசாந்த” விவரைபமன்று 

இழிவுபடுத்துகியறசாம. 

(பண்டிதர் | 82)

யவயறசாரிடத்தில் “பமறயர் அவர் பசார்ப்பசார் 

இவர் என்ற பசாகுபசாட்மட பவட்டி வீழ்த்த 

யவண்டும என்ற புத்த தர்மமசான 

சுயமரியசாமதமய எல்லசாரும மமட திறந்து 

இன்புற்று வசாழ எல்லசார்க்கும பசசால்வது 

நல்லசார் கருத்தசாம” (பண்டிதர் | 134) என்று தம 

யநசாக்மக மமறமுகமசாகச் சுட்டுவசார்.

தசாம யமற்பகசாண்ட வசாழ்நசாள யபசாரில் அவர் 

எந்நசாளும எங்கும வன்முமறமயப் 

பரிந்துமரைக்கவில்மல. உட்பமகவரைசானசாலும 

புறப் பமகவரைசானசாலும உடல் அளவில் ஊறு 



பசய்ய யவண்டும என்பது அவருக்கு 

ஏற்புமடயதன்று. அறிவு நிமலயில் அவர்கமள 

எதிர்பகசாளள யவண்டும என்பதும அறிவு 

நிமலயில் எதிர்விமன பசய்ய யவண்டும 

என்பதும அவர் முடிவு. அவர்கள பசய்து வரும 

பகசாடுமமகமள “இத்யதசத்துடன் நூதனமசாகக் 

குடியயறியுளளப் பரைசாய சசாதியயசார்களில் 

பமறயர் பமறயர் என்று அமழக்கும 

படியசானவர்கயளசா பபருமபசாலும பயிரிடும 

யவளசாளத் பதசாழிலசாளருமசாய் இருப்பசார்களன்றி 

யவறு மியலச்சத் பதசாழில் கிமடயசாது. 

இத்தமகய சுத்த யதகிகமளக் கிரைசாமங்களில் 

சுத்தசலம பமசாண்டு குடிக்க விடசாமலும 

அமபட்டர்கமளச் சவரைம பசய்ய விடசாமலும 

வண்ணசார்கமள வஸ்திரைம எடுக்க விடசாமலும 

தடுத்து இவர்கள சுகத்மதக் 

பகடுப்பதுமல்லசாமல் இவர்கள 



உத்தியயசாகத்திற்குச் பசல்லுமிடங்களிலும 

சத்துருக்களசாயிருந்து பகடுத்து வருவமதயும 

(அலசாய்சியஸ் | 4, 6) உணரை யவண்டும என்று 

மீண்டும மீண்டும பல கட்டுமரைகளிலும 

எடுத்துமரைப்பசார். ஆனசால் பமக 

பகசாண்டவர்கமளப் பமகயசால் பவல்லலசாகசாது, 

சசாந்தத்தசால் பவல்லலசாபமன்றும, பபசாறசாமம 

பகசாண்டவர்கமளப் பபசாறசாமமயசால் 

பவல்லலசாகசாது அன்பசால் பவல்லலசாபமன்றும, 

புத்தபிரைசான் யபசாதித்துளளசாபரைன்று 

அவ்வப்பபசாழுது அவர் நிமனவுபடுத்தக் 

கசாணலசாம. பதன்னிந்தியசாவில் பமறயர் என்று 

தசாழ்த்தப்பட்ட பழங்குடிகள ஒரு கசாலத்தில் 

உயர்வர் என்பது திண்ணம என்ற நமபிக்மக 

பகசாண்டிருந்த அயயசாத்திதசாசர் அவ்வசாறு 

உயர்த்தப்படுங்கசால் தங்கமளக் கசாலபமல்லசாம 

தசாழ்த்தி நிமல குமலயச் பசய்தவர்கமள 



அவர்கள தசாழ்த்தித் துன்பம பசய்யசார் 

என்று உறுதிபமசாழி கூறுகின்றசார். ஆயினும 

அடசாத பசயல் பசய்யதசார் அவர்கள பசய்த 

விமனயின் பயமன அனுபவித்யத தீரை 

யவண்டும என்பமதப் புத்த தன்மக் 

பகசாளமகயடிப்பமடயில் விளக்குவது அவர் 

வழக்கம.

உலக வசாழ்க்மகயயசா யதருருமள 

ஒத்தது. யதருருமள கீழது 

யமலதசாய் வருவது யபசால் 

தசாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவனசாகவும 

ஏமழ கனவசானசாகவும 

உயருமபடியசான கசாலம 

உண்டசாகும (அலசாய்சியஸ் | 199)

பமகவர்கள அவர்களது தீவிமன அவர்கமளச் 

சுட்டுப் பசாழசாக்குவதற்கு முன் நல்விமனமயப் 



பபருக்கி சகல சசாதியயசாமரையும சயகசாதரை 

ஒற்றுமமயில் பநருக்கி ஆதரித்தசால் சுயதசக் 

கல்வியும சுயதசக் மகத்பதசாழிலும சுயதசச் 

பசல்வமும பபருகிச் சுயதசச் 

சிறப்புண்டசாகுமயபசாது சுயரைசாச்சியம தசாயன 

நிமலக்கும என்பது அவர்களுக்கு அவர் கூறும 

அறிவுமரை. அவர்களது நிமல பகசாடியது, 

பபசாருளற்றது, அநீதியசானது என்பமத அவர்கள 

உணரை யவண்டும.

“சசாதி யபதம என்னும அரைண் 

கட்டி சமய யபதபமன்னும அகழி 

யதசாண்டி ஒற்றுமம அற்ற ஒன்பது 

யகசாடி பமடமயக் பகசாண்டவன் 

சசாதி யபதமற்ற அரைண், சமய 

யபதமற்ற அகழி, ஒற்றுமம 

பகசாண்ட பமட ஒரு 

நூறுமடயவமன பஜயிக்க 



மசாட்டசான் . . .” (அலசாய்சியஸ் | 

147)

பமடக்கலமின்றிப் பமகவமரை அழிக்கசாது 

நிகழ்த்தப்படும யபசாரில் பவற்றி பபற்ற 

பின்னும பழிக்குப் பழி வசாங்குதலுக்கு 

இடமில்மல. இந்த அடிப்பமடயியலயய 

ஆங்கியலய அதிகசாரிகளுக்பகதிரைசாகச் 

சுயதசிகளசால் வன்முமறச் பசயல்கள 

தூண்டிவிடப் பட்டயபசாதும இந்திய 

இமளஞர்களசால் உயர் பதவியிலிருந்த 

ஆங்கியலயர்கள பகசால்லப்பட்டயபசாதும அவர் 

தம கண்டனத்மதத் பதரிவிக்கத் தயங்கவில்மல.

சுயதசிகள, சுயதசிகள என்று கூறிக்பகசாண்டு 

அன்னசார் சுயநலத்திற்கசாகப் யபசாரைசாடுவது கண்டு 

உளளம பநசாந்து அயயசாத்திதசாசர்,



தன் சுகத்மத நசாடசாது பிறர் 

சுகத்மத நசாடுவது உத்தமம,

தன் சுகத்மதயும பிறர் சுகத்மதயும

நசாடுவது மத்திமம,

தன் சுகத்மதயய, நசாடிப் பிறர் 

சுகத்மதக் பகடுப்பது அதமம;

என்று அவர்களுமடய பமசாழியியலயய 

அறிவுமரை தருவசார். அவமரை மவத்துக் பகசாண்டு 

அவர் முன்னிமலயியலயய தசாழ்த்தப்பட்யடசார் 

இழிவசாகப் யபசப்பட்டயபசாதும, 

“பகசாமலவசாளிமன எடடசா மிகு பகசாடியயசார் 

பசயல் அறயவ” என்று அவர் மக்கமளத் 

தூண்டவில்மல; அவர்களுக்கு எதிரைசாகக் 

பகசாடுஞ்பசசாற்கமளயும பசசால்லவில்மல.

பசன்மன மகசாசமபயசாரின் கூட்டம ஒன்றில் 

அமவத் தமலவரிடம அயயசாத்திதசாசர் “ஐயசா, 



உலகத்திலுளள சகல சசாதியயசாருக்கும பதய்வம 

பபசாதுபவன்றும,யகசாவில் பபசாதுபவன்றும 

பசசால்லக் யகட்டிருக்கியறன். அங்கனமிருக்க 

இக்குலத்யதசாரிலுளள மவணவ மதத்யதசார்கமள 

விஷ்ணுவின் யகசாவில்களுக்குளளும மசவ 

மதத்யதசாமரைச் சிவன் யகசாவில்களுக்குளளும ஏன்

யசர்க்கப்படசாது. அப்படிச் யசர்ப்பதினசால் 

ஒருவருக்பகசாருவர் அன்பு பசாரைசாட்டி வசாழ்க்மக 

சுகமமடய மசாட்டசார்களசா, மதங்களும 

பிரைபலமமடயசாதசா” என்று பணிவுடன் 

விண்ணப்பித்தயபசாது “எல்யலசாரும ஏகமசாய் 

நின்று அப்படியய யகசாவிலுக்குள 

யசர்க்கப்படசாபதன்று கூச்சலிடுங்கசால் 

தஞ்சசாவூர்ப் பிரைதிநிதி மஅஅஸ. சிவரைசாம 

சசாஸ்திரியவர்கள எழுந்து உங்கள 

குலத்யதசாருக்கு மதுமரைவீரைசசாமி, கசாட்யடரி சசாமி, 

கருப்பண்ணசசாமி பகசாடுத்திருக்கியறசாம. சிவன் 



சசாமியும விஷ்ணு சசாமியும உங்கள 

குலத்யதசாருக்கு உரியதல்ல என்று 

ஆட்யசபித்தசார்.” அயயசாத்திதசாசர் 

அச்பசசாற்கமளப் பபசாறுமமயயசாடு யகட்டிருந்து,

சினமும அச்சமும இன்றி, “ஐயசா, 

அங்கனமிருக்குமசாயின், உங்கள சுவசாமிகள 

எமக்கு யவண்டசாம. இக்குலத்துச் 

சிறுவர்களுக்குக் கிரைசாமங்களயதசாறும கல்விச் 

சசாமலகள மவத்து நசான்கசாவது வகுப்பு 

வமரையில் இலவசமசான கல்வி கற்பிப்பதற்கும 

இக்குலத்துக் கிரைசாமவசாசிகளுக்கு அங்கங்கு 

பவறுமயனயுளள பூமிகமளக் பகசாடுத்து 

ஆதரிக்க யவண்டும என்று கருமண தங்கிய 

ரைசாஜசாங்கத்யதசாருக்கு உதவி கூறு (பரைக்கமண்டு) 

பத்திரையமனும பகசாடுக்கலசாகசாயதசா என்று 

யவண்டினசார் (அலசாய்சியஸ் | 80-81).



தமிழ்ப் பழங்குடிகள புத்த தர்மத்மதக் 

கமடப்பிடிக்க அதற்கு எண்ணத்திலும 

பசசால்லிலும பசயலிலும 

உண்மமயுளளவர்களசாக இருக்க யவண்டும 

என்று நசாளும அறவுமரை கூறிய அயயசாத்திதசாசர் 

அவர்கள பமகவர்களுக்பகதிரைசாக எது யநரினும 

வன்முமறயில் ஈடுபடக் கூடசாபதன்றும 

கடுமமயசாகப் யபசக் கூடசாபதன்றும தீங்கு 

நிமனக்கக்கூடசாபதன்றும பமகவர்கமள 

அன்பினசாலும பபசாறுமமயசாலும பவல்ல 

யவண்டுபமன்றும எடுத்துமரைத்து அவர்கள 

பசய்துளள யகடுகமளயும யமசாசடிகமளயும 

முமறயசாக பவளிப்படுத்த அவர்கள 

பவற்றிக்குக் கசாரைணமசான அவர்கள எழுதி 

மவத்துக் பகசாண்டுளள யவதங்கள, 

உபநிடதங்கள, இதிகசாசங்கள, புரைசாணங்கள, 

பழங்கமதகள, பபசாய்வரைலசாறுகள 



ஆகியவற்மறக் கட்டுமடப்புச் பசய்வமதத் 

தமது முதல் பணியசாக யமற்பகசாண்டசார். தமிழ்ச் 

சமுதசாயததின் மீது அவர்கள பபற்றுளள 

ஆதிக்கத்திற்கு அவர்கள ஏற்படுத்திக் 

பகசாண்டுளள வடபமசாழிச் பசசால்லசாடல் 

கசாரைணபமன்று கருதிச் பசசால்லசாடல் தனி 

மனிதருக்கும ஒரு கூட்டத்திற்கும யபரைசாற்றல் 

அளிக்கவல்லது (Discourse is power) என்பமத 

உணர்ந்து அமதயய தமது ஆயுதமசாகப் 

பயன்படுத்தினசார். பமகவர்களின் 

பதசான்மங்கமளக் கட்டுக்குமலயச் பசய்து 

கசாட்டுவயதசாடு அவற்றில் சிலவற்மற 

மீட்டுருவசாக்குதமலயும சில புதிய 

பதசான்மங்கமளப் பமடப்பமதயும அவர்கமள 

முறியடிக்கும தமலசிறந்த வழிபயன்று 

அதமனப் பின்பற்றினசார். அவர்கள இந்திய நசாடு,

இந்துச் சமயம, வடபமசாழி, பதன் பமசாழி, ஆரிய 



திரைசாவிட இனங்கள ஆகியமவ பற்றி எழுதி 

மவத்துளள வரைலசாறு முற்றும 

பபசாய்யசானபதன்றும தங்களுக்குள மமறவசாக 

மவத்துக் பகசாண்டு மகிமம யபசி வரும யவத 

உபநிடதங்கள உண்மமயசான யவத 

உபநிடதங்கள ஆகசாபவன்றும கிருஷ்ணன் 

பசசால்லியதசாகக் கசாட்டிப் புகழ்ந்து வரும கீமத 

உண்மமயசான கீமத அன்பறன்றும 

அவர்களுமடய இரைசாமசாயணம, மகசாபசாரைதம, 

புரைசாணங்கள யமலசான அறம வளர்ப்பமவ 

அல்லபவன்றும இமவகளுக்கு மசாற்றுகள புத்த 

சமயத்தில் கசாணக் கிமடக்குபமன்றும 

வற்புறுத்தினசார்.

வரைலசாறு மட்டுமன்று, பதசான்மங்களும மீண்டும

எழுதப்பட யவண்டியமவ. 

எழுதப்படக்கூடியமவ என்று உணர்ந்தசார். 

இதிகசாசங்களும புரைசாணங்களும 



அயயசாத்திதசாசரின் கட்டுமடப்புக்கு எளிதில் 

இடந்தருகின்றன.

இரைசாமசாயணத்மதப் படிப்பதும 

சுகம, யகட்பதும சுகம 

என்பதசாயின் அனுபவத்திற்குப் 

பபசாருந்துயமசா, ஒருக்கசாலம 

பபசாருந்தசாவசாம. எங்ஙனம 

என்பயரைல், இரைசாமனது 

மமனவிமய இரைசாணவன் 

எடுத்துப் யபசானதசால் அந்த யுத்த 

கமத யநர்ந்தபதன்பது கருத்து. 

அதனுள ஒருவன் தசாரைத்மத 

எடுத்துப் யபசானதசால் 

அவ்வூமரையும அவ்வூரிலுளள 

மக்கமளயும 

நசாசப்படுத்திவிட்டசால் 

அவமனயும அவமன 



அடுத்யதசார்கமளயும 

துன்பப்படுத்த முயன்று தசானும 

யகடு அமடவசானசா, அமடய 

மசாட்டசானசாபவன்பமதச் சீர் தூக்கி

ஆயலசாசிப்பசானசாயின் 

அக்கமதமயப் படிக்கும சுகமும 

யகட்கும சுகமும அன்யற 

விளங்கும.

பசாரைதக் கமதமயப் 

படிப்பதனசாலும சுகமுண்டு, 

யகட்பதனசாலும சுகமுண்டு 

என்பசாரைசாயின் அதுவும 

அனுபவத்திற்குப் பபசாருந்தசாது. 

எங்ஙனபமனில் அக்கதசா சுருக்கம 



அண்ணன் தமபிகள பசாக வழக்கு. 

அமதயய யமலும யமலும 

கவனத்திற்கு வளர்த்து, தங்கள 

சயகசாதரைர்கமளயும, 

குருக்கமளயும, பந்துக்கமளயும 

பகசான்றதும யபசாதசாது, மற்மறய 

யதச அரைசர்கமளயும 

பமடகமளயும நசாசப்படுத்தி 

விட்டசார்கபளன்பயத. அத்தமகய 

கமதமய

நசாபளல்லசாம யகட்பவன் தனது 

சயகசாதரைருக்குச் யசரை யவண்டிய 

பசாகத்மத அன்புடன் 

பகசாடுப்பசானசா அல்லது 

விரைட்டியடிப்பசானசா. 

புரைசாணங்கமளப் படிப்பதசாலும 



யகட்பதசாலும சுகம உண்டு 

என்பசாரைசாயின், அதுவும 

அனுபவத்திற்குப் பபசாருந்தசாது, 

எங்ஙனபமன்னில் எங்கள சசாமி 

அன்னியன் தசாரைத்மத இச்சித்து 

அவளசால் குழந்மதயசாக சபிக்கப் 

பபற்றசார் என்றயபசாது சசாமியய 

அன்னியன் தசாரைத்மத 

இச்சித்துளளசார் என்னும 

கமதமயக் யகட்பவன் 

அவ்விச்சிப்பில் நிமலப்பசானசா 

அதனசால் உண்டசாய யகட்டில் 

நிமலப்பசானசா (அலசாய்சியஸ் | 

430).

நன்மமமய விட தீமமயய மசாந்தர் உளளத்மத 

எளிதில் பற்றி ஈர்க்கும என்பமதச் சுட்டுகிறசார். 



இவ்வசாயற பசாமரை மக்கமள வமல வீசிப் 

பிடிக்கப் பயன்படுத்தப்பபற்ற எல்லசாப் 

புரைசாணங்களும உரிய இடங்களில் விமரிசிக்கப் 

பபறுகின்றன.

பபரிய புரைசாணம சிறிய 

புரைசாணங்கமளச் சிறுவர்களுக்குக் 

கற்பிப்பதசாயின் சீவகசாருண்யம 

நிமலத்துக் பகசாமல பசய்யசாமம, 

களவு பசய்யசாமம, 

களளருந்தசாமம, பபசாய் 

பசசால்லசாமம, பிறர்தசாரைம 

இச்சியசாமம என சுத்தயதகிகளசாக 

உலசாவும சன்மசார்க்கங்கமளயும 

பபளத்தர்கமளச் 

சீவகசாருண்யமற்ற 

பஞ்சமசாபசாதகர்களும 

துன்மசார்க்கர்களும 



கூடிக்கழுவிலும 

கற்கசாணங்களிலும வசியிலும 

குத்தி மவத்துக் பகசான்ற கமதமய

அவற்றுள விசசாலமசாக 

வமரைந்திருக்கின்றது . . . மற்றும 

அக்கசாமதயுள சசாமியய மனிதனசாக

வந்து ஏது திக்குமற்ற மகமபபண் 

கிழவியிடம பசன்று உமடந்த 

ஏரிக்கமரைக்கு மண்ணிடுவதசாக 

ஒப்பந்தம யபசி அவள வயிறு 

பிமழக்க விற்றுண்ணும 

புட்டுகமள எல்லசாம தின்றுவிட்டு

ஒப்பந்தம யபசியபடி பசய்யசாமல் 

பிரைமபடி பட்டதசாக 

வமரைந்திருக்கின்றது 

(அலசாய்சியஸ் | 459).



இரைணியன் - பிரைகலசாதன் கமத, பிரைகலசாதன் 

என்னும பிளமளமயத் தன்வசப்படுத்திக் 

பகசாண்டு நசாரைசாயண நயமசாபவன்று பசசால்லும 

தகப்பனசாகிய இரைணியமன வஞ்சித்துக் 

பகசால்லும கமதயசாகப் பண்டிதரைசால் வசாசிக்கப் 

பபறுகிறது. பின்னசால் அயயசாத்திதசாசர் கூறும 

கமதச்சுருக்கம பசாரைதிதசாசனசால் “இரைணியன் 

அல்லது இமணயற்ற வீரைன்” எனும நசாடகமசாக 

உருப்பபற்றது.

எல்லசாவற்றிற்கும யமலசாக, படித்தவர்களிடமும 

பசாமரைர்களிடமும புரைசாணமசாகவும நசாடகமசாகவும

பபரிதும பரைப்பப்பட்ட அரிச்சந்திரைன் கமத 

“அரிச்சந்திரைன் பபசாய்கள: அரிச்சந்திரைன் 

பமய்யன் பமய்யன் என்னும கசாமதயும 

பபசாய்யசான விவரைமும” என்ற தமலப்பில் நீண்ட

மறுவசாசிப்புக்கு உட்படுத்தப் பபறுகிறது. 

அக்கமதமயப் பபளத்தர்கமளப் 



பமறயர்கபளன்று தசாழ்த்தி மவத்திருந்த 

கூட்டத்தசார்“பமறயபனன்னும பபயமரைப் 

பரைப்புவதற்கசாகக் கசாசியமபதியில் வீரைவசாகு 

என்னும ஒரு யதசாட்டிப் பமறயன் சுடமலயில் 

பிணங்கமளச் சுடுவதும குழி 

பவட்டியசானசாகவும, வரும பிணங்களின் 

வசாய்க்கரிசியும முழந்துண்டும வசாங்கிக் 

பகசாண்டிருந்தசாபனன்றும கமத எழுதிப் 

யபமதயர்கமள ஏமசாற்றி வருகின்றசார்கள” 

(பண்டிதர் | 134) என்பதற்கசான ஆதசாரைங்கமள 

இக்கட்டுமரை பட்டியலிடுகின்றது. 

விசுவசாமித்திரைனும அரிச்சந்திரைனும பசசால்லும 

பபசாய்கமள எடுத்துக் கசாட்டி “இந்துச் 

சயகசாதரைர்கயள! பபசாய் பசசான்னசாமன பமய் 

பசசான்னசான் என்பீயரைல் நீங்கள பமய் பசசால்ல 

பவட்கிப் யபசாய் பசசான்னதசாகுயம! ஆதலசால் 

அரிச்சந்திரைன் பபசாய் பசசான்னசான் என்று நீங்கள 



பமய் பசசால்லி பவளி வசாருங்கள. இதுயவ நம 

யதச பதய்வ முமறமம” (பண்டிதர் | 1142) என்று 

யவண்டுயகசாள விடுக்கிறது. ஊன்றிப் பசார்த்தசால் 

சுயமரியசாமதயற்ற இந்துக்கமளயும 

பமறயர்கமளயும பவளபளன பவளுத்திருக்கும

அரிச்சந்திரைன் கமதபயன்பது பதளிவசாகும என்று

விளக்கி இக்கட்டுமரை “புத்தபிரைசானுக்குச் சங்க 

அறபரைன்றும சங்க மித்திரைபரைன்றும சங்க 

தருமபரைன்றும அனந்தம பபயர்கள உண்டு. 

இதில் சங்க அறபரைன்னும புத்தமரைச் சிந்திக்கும 

சங்கத்யதசார்கமளச் சங்கரை சசாதிகபளன்று வகுத்து 

இவர்கயள சுடமல கசாப்பவர்கபளன்று மனு 

நூலில் எழுதி மவத்திருக்கிறசார்கள; இன்னும 

சமமசா, சம புத்தசா என்னும பபயமரைச் சசாமபசார், 

வீரை சசாமபவர், சசாமபவனசார், சுடமலகசாக்கும 

வீரைசசாமபவத் யதசாட்டி என்று பலவசாறு இழிவு 

பசய்து வருகின்றசார்கள” (பண்டிதர் | 152) என்று 



ஓரினத்தசாமரை இழிவு பசய்யும யநசாக்குடன் 

பதசான்மம எவ்வசாறு கட்டமமக்கப் பட்டுளளது 

என்பமத பவளிப்படுத்துகிறது.

இன்பனசாரு கட்டுமரையில் கபிலர் அகவலும 

இத்தமகய ஆய்விற்கு எடுத்துக் பகசாளளப் 

பபறுகிறது. கபிலர் அகவல் என்னும கட்டுக் 

கமதயசானது பபளத்தரைசாகிய பமறயர்கமள 

இழிவுபடுத்தவும பிறப்பியலயய சசாதிகள 

உண்டு, பூர்வத்தியலயய யவஷ பிரைசாமணர்கள 

உண்டு என்று வலியுறுத்தவும எழுதப் பபற்றது. 

பசாலி பமசாழியில் உபநயனபமன்றும 

வடபமசாழியில் ஞசானயநத்திரைபமன்றும தமிழ் 

பமசாழியில் ஞசானக்கண், உளவிழிபயன்றும 

கூறப்பபறுவது புத்த தர்மப்படி ஒருவனுக்கு 

முப்பதசாவது வயதில் அளிக்கப் பபறுவதசாகும. 

கபிலருக்கு ஏழு வயதில் உளவிழி திறக்கச் 

பசய்தசார்கள என்பது கபிலர் அகவலில் 



கூறப்பட்டுளள முதல் பபசாய். அவர் புத்த 

தன்மத்மதச் சசார்ந்தவரைசாதலசால் உலகத்மத 

ஒருவன் பமடத்தசான் என்பமத ஏற்றுக் 

பகசாண்டிருக்க மசாட்டசார். உலகத்மத நசான்முகன் 

யதசாற்றுவித்தசான் என்று அவர் கூற்றசாகத் 

தந்திருப்பது இரைண்டசாவது பபசாய். தசான் 

குறித்துளள நசாடுகளில் பசார்ப்பசார்கள 

இல்மலபயன்று பசசால்லியிருப்பது மூன்றசாவது 

பபசாய். புத்த சங்கத்தில் யசர்ந்து ஒழுக்கத்தில் 

நிற்கப் பசார்க்கும மக்கள பசார்ப்பசாபரைன்று 

அமழக்கப் பபற்றசார். அவர்கள பல நசாடுகளிலும

பரைவியிருந்தனர்.

ஒரு கசாட்டில் விழுந்து கிடந்த குழந்மதமய 

இன்னசசாதி என்றறியசாது பிரைசாமணர் எடுத்து 

வளர்த்ததசாகவும கசாரைணமின்றிக் கபிலர் என்று 

பபயர் மவத்ததசாகவும பசசால்லியிருப்பது 

நசான்கசாவது பபசாய். பிறப்பில் 



சசாதியில்மலபயன்று கருதிய கபிலர் பமறயர் 

வீட்டில் ஒளமவ வளர்ந்தசாள என்றும அந்தணர் 

வீட்டில் கபிலர் வளர்ந்தசாபரைன்றும 

பசசான்னசாபரைன்பது ஐந்தசாவது பபசாய். 

புத்தபிரைசான் கசாலத்திற்கு முன்யப யவஷ 

பிரைசாமணர்களும அவர்களுமடய யவதங்களும 

யவதசாந்தங்களும சசாதி யபதங்களும 

இருந்தனபவன்று கூறித் தங்கமளச் சிறப்பித்துக் 

பகசாளள இத்தமகய பபசாய் மலிந்த கமத 

எழுதியுளளசார்கள என்பது அயயசாத்திதசாசரின் 

கண்டனம (அலசாய்சியஸ் | 1150-152).

அயயசாத்திதசாசர் கசாலத்தும அவர் கசாலத்துக்குச் 

சற்றுப் பின்னும யமமல நசாடுகளில் பல 

யபரைறிஞர்கள பபளத்த சமயத்தின் சிறப்புணர்ந்து

அதன் பபருமமமயப் பரைக்கப் யபசினர். 

ஹசார்வர்டு பல்கமலக் கழகத்துப் யபரைசாசிரியர்கள

பசால் எல்மர் யமசார் (Paul Elmer More), இர்விங் 



பசாபிட் (Irwing Babbit) யபசான்யறசாரின் 

தசாக்கத்தினசால் இருபதசாம நூற்றசாண்டின் 

இலக்கியச் சர்வசாதிகசாரி (Literary Dictator) என்று 

கருதப்பபறும டி.எஸ்.எலியட் பபளத்த 

சமயத்தில் நசாட்டம பகசாண்டு அதமனத் 

தழுவவும ஆர்வம பகசாண்டிருந்தசார் என்றும 

ஆனசால் பின்னசால் ஆங்கியலசா கத்யதசாலிக்கர் 

(Anglo-Catholic) என்று தமமம பவளிப்படுத்திக் 

பகசாண்டசார் என்றும அறிகியறசாம. 

இந்தியசாவிலும தசாகூர், குமசாரைன் ஆசசான் 

யபசான்யறசார் தமது கவிமதகளில் பபளத்தத்மதப்

பசாரைசாட்டினர். ஆனசால் உதட்டளவில் அல்லசாது 

உளளத்து அளவில் அதமன முற்றுமசாக ஏற்றுக் 

பகசாண்டு அதயனசாடு தமமம இரைண்டற 

இமணத்துக் பகசாண்டவர் அக்கசாலத்தில் 

அயயசாத்திதசாசயரை. அது 



தசாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்குச் சமய சஞ்சீவியசாக 

உதவும என்பது அவர் முழு நமபிக்மகயசாயிற்று.

இருக்கு, யஜஜுர், சசாம, அதர்வண 

யவதங்கபளன்று இப்பபசாழுது சுட்டப்படுபமவ

உண்மமயசான ஆதி யவதங்கள அல்லபவன்றும 

பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள மமற என்றும முதல் 

நூல் என்றும குறிப்பமவ யவபறன்றும 

அயயசாத்திதசாசருக்குப் பின் வந்த தமிழ் 

அறிஞர்கள குறிப்பிட்டுளளனர். அவயரை அமவ 

புத்தரைது ஆதியவதபமன்றும இதற்குத் 

தமிழிலுளள பஞ்ச கசாவியங்களும, பசாலி 

பமசாழியிலுளள பிடகங்களும திரைசாவிட 

பபளத்தருடன் கசாலங் கசாலமசாக வழங்கி வந்த 

சுருதியும ஆதசாரைங்கபளன்றும விளக்கினசார். 

பசாவம பசய்யசாதிருங்கள, நன்மமமயக் 

கமடப்பிடியுங்கள, இதயத்மதச் சுத்தி 

பசய்யுங்கள, இவற்றின் பயன் வீடு யபறு 



என்பமவயய நசான்கு யபத வசாக்கியங்கள. 

முதலில் யதசான்றிய மூன்று யபத 

வசாக்கியங்கயளசாடு வீடு யபற்மறயும ஒரு யபத 

வசாக்கியமசாக்கி நசான்கு யபத வசாக்கியங்கபளன 

வழங்கியதுமல்லசாமல் அதனதன் பசயலுக்குத் 

தக்கவசாறு இருக்கு, யசுர், மதத்திரியம, 

அதர்வணம என்னும நசான்கு பபயர்கமளயும 

அளித்து அமவகளுக்குச் சிறப்பு நிமலயசாம 

ஆகமம, ஆரிடம, பிடகம, தந்திரைம, பனுவல், 

சமயம சூத்திரைபமன்னும பபயர்கமளயும 

பகசாடுத்தசார்கள.

முதல் யபத வசாக்கியம கன்ம 

பசாமக. இதன் கசாரைணம பசாவம 

பசய்யசாதிருத்தல்; கசாரியம 

பமய்யற வுணர்ச்சி. இதன் பபயர் 

அறத்துப்பசால், பிடகம, 

இருக்பகன்றும கூறப்படும.



இரைண்டசாம யபத வசாக்கியம 

அர்த்த பசாமக. இதன் கசாரைணம 

நன்மமமயக் கமடப்பிடித்தல்; 

கசாரியம பமய்ப்பபசாருள அறிதல். 

இதன் பபயர் பபசாருட்பசால், 

மதத்திரையம என்னப்படும.

மூன்றசாம யபதவசாக்கியம 

ஞசானபசாமக. இதன் கசாரைணம 

இதய சுத்தி பசய்தல்; கசாரியம 

பமய்யின்பமசாம யபரின் 

பவுணர்ச்சி. இதன் பபயர் 

கசாமத்துப்பசால், சசாமபமனப்படும.

மூன்று யபதவசாக்கியங்களுக்கு 

யமல் நசான்கசாவது யபத வசாக்கியம

இல்லசாவிடினும மூன்று யபத 



வசாக்கியங்களின் சசாதனம 

பகசாண்டு வியவகம 

முத்தினவனசாதலசால் அவற்மற 

நிருவசான பசாமகயசாகவும 

சுயமபிரைகசாச வீடு யபற்மற 

அதர்வண யபத வசாக்கியபமனக் 

கூறி நசான்கு யபத 

வசாக்கியங்கபளன 

வகுத்துளளசார்கள. (ஆதியவதம V)

என்பது அயயசாத்திதசாசரின் யவதத் யதசாற்றம 

வளர்ச்சி பற்றிய விளக்கம. யவதங்களின் 

விரிவுகள என்று பசசால்லப்படும உபநிஷதங்கள 

பபசாருளகளில் அவற்றினின்றும யவறுபட்டும 

கருத்துக்களில் அவற்றினின்றும முரைண்பட்டும 

இருப்பமத யமமல அறிஞர்கள சசான்றுகயளசாடு 

எடுத்துக் கசாட்டியுளளனர். உண்மமயசான 



உபநிடதங்கள யசாமவபயன்பமதயும 

அயயசாத்திதசாசர் சுட்டிக் கசாட்டுவசார். நசான்கு யபத 

வசாக்கியங்களின் உட்பபசாருள பலருக்கும 

விளங்கசாமல் மமற பபசாருளசாய் இருந்தபடியசால் 

ஒவ்பவசாரு யபத வசாக்கியத்திற்கும எவ்பவட்டு 

உட்பபசாருளகள கூறி, முப்பத்திரைண்டு 

உபநிட்மச யதசார்த்தங்கமள வகுத்து 

உபநிடதங்கபளன்னும பபயர் தந்தசார்கள. 

நசான்கு யபத வசாக்கியங்களின் முப்பத்திபரைண்டு 

உட்பபசாருள நுட்பங்கமளயும புத்த 

சமயக்யகசாட்பசாடுகளின் வழி அயயசாத்திதசாசர் 

நிரைல்படுத்துவசார். பிறவுயிர்களுக்குத் துன்பம 

பசய்தல், பிறர் பபசாருமளக் கவர்தல், பிறர்க்குத் 

தீங்கு நிமனத்தல், பிறன்மமன நயத்தல், பிற 

சீவன்கமளக் பகசால்லுதல், பிறர் மனம 

புண்படப் யபசல், பிறமரை வஞ்சித்து வருந்தச் 



பசய்தல், பிறமரை மதுவூட்டி மயங்கச் பசய்தல் 

ஆகிய எட்டும பசாவச் பசயல்களசாம.

பிறவுயிர்களுக்கு உண்டசாகும துன்பங்கமள நீக்கி

ஆதரித்தல், பிறர்க்கு இல்லசாத பபசாருள ஈந்து சீர் 

பபறச் பசய்தல், பிறமரைத் தன்னவர் யபசால் 

யநசித்தல், பிறர் மமனவியமரைத் தசாய் தங்மகயர் 

யபசால் பசாதுகசாத்தல், பிற பிரைசாணிகமளக் 

பகசாமலக்யகவசாமலும பகசாமல பசய்யசாமலும 

இருத்தல், பிறர் உளளமும உடலும மகிழும 

இன்பசசால் யபசுதல், பிறர்க்குப் பயன்படும 

பசசாற்கமளப் யபசி அவர் வளமபபறச் பசய்தல், 

பிறரின் அறிமவப் பபருக்கி அமுதுண்ணச் 

பசய்தல் ஆகிய எட்டும நன்மமகளசாம.

சினவசாதிருத்தல், தன்னிடத்திலுண்டசாம 

கசாமத்மத அகற்றி அன்மபப் பபருக்கல், 

தன்னிடத்திலுண்டசாம மயக்கங்கமள அகற்றி 



அறிமவ வளரைச் பசய்தல், வஞ்சினம 

பபசாறசாமமகமள அகற்றி நல்வசாழ்மவ 

விருமபல், தன்னிடத்திலுண்டசாம பபசாய்ப் 

பபசாருளசாமசமய அகற்றி பமய்ப் பபசாருள 

யதடுதல், தன்னிடத்திலுண்டசாம சிற்றின்பச் 

பசயல்கமள அகற்றிப் யபரின்பத்மத நசாடல், 

தன்னிடத்திலுண்டசாம தற்பபருமமமய அகற்றி 

அடக்கத்தில் நிற்றல், தன்மன வஞ்சித்துத் 

துன்பப்படுத்தியவமன அன்புடன் ஆதரித்தல் 

ஆகிய எட்டும இதய சுத்தங்களசாம.

தன்னிடத்துண்டசாம பற்றுகளற்று 

ஆனந்தத்திலிருத்தல், தன்மன மசாறி மசாறிப் 

பிறக்கச் பசய்யும மரைணத்மத பவல்லுதல், 

எப்பபசாழுதும தன்மனத் துயரைத்தில் ஆழ்த்தும 

கசாமபவகுளி மயக்கங்கமள அறுத்தல், தசாயன 

யதசான்றுகிறதும பகடுகிறதுமசாகிய மனத்மதத் 

யதசான்றசாமலும பகடசாமலும நிறுத்தல், 



தனக்குண்டசாகும பிறப்பச்சம, இறப்பச்சம 

நீக்கிக் கலங்கசாதிருத்தல், தன்னுள தசானசாய் 

விளங்கும உண்மமயசான யபரின்பம அமடதல், 

தசாயன சுயமபிரைகசாச சதசாநித்திய சித்தசாம ஆனந்த 

நிமலயமடதல் ஆகிய எட்டும வீடுயபறசாம 

நிருவசாணமசாகும.

அவயலசாகிதரைசால் அக்மக, தங்மகயர் 

யபசாலசாக்கிய வடபமசாழி, பதன்பமசாழி 

இரைண்டின் ஆதரைவசால் திரியபத 

வசாக்கியங்களசாகும முதல் நூமல ஆதி நூல், 

எழுதசாக் யகளவி, ஆரைணம, ஒத்து, சசாமக, சுருதி, 

இருக்கு என்னும ஏழு யபதமசாக வழங்கி 

வந்தசார்கபளன்பதற்கு ஆதசாரைமசாகப் 

பனமபசாரைனசார் கூற்மறயும, நன்னூல், 

சீவகசிந்தசாமணி, சூளசாமணி அடிகமளயும 

யமற்யகசாள கசாட்டுவசார் அயயசாத்திதசாசர். புத்தரைது 

மகசா வசாக்கியங்கயள ஆதியவதம என்று கூறும 



பண்டிதர் பிரைசாமண யவதங்கள என்று 

அறியப்பட்டமவகமள ஆழமசாகப் பயின்று 

கட்டுமடப்புக் கமலமய யமற்பகசாளகிறசார். 

யவதங்களின் யதசாற்றம பற்றி அமவ கூறும 

கருத்துக்கயள முரைண்படுகின்றன. இருக்கு 

யவதம யவதங்கமளச் சில ரிஷிகளும சில 

அரைசர்களும எழுதியதசாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

நசான்கு யவதத்தின் பசாயிரைத்துள கடவுள 

பிரைமமசாவுக்குப் யபசாதித்து பிரைமமசா 

முனிவருக்குப் யபசாதித்ததசாகக் கூறப்பட்டுளளது.

மனு நீதி ஓரிடத்தில் பிரைமமசா அநசாதியசான 

யவதத்மத அக்கினி, வசாயு, சூரியன் ஆகிய 

மூவரிடத்திலிருந்து பவளிப்படுத்தினசாபரைன்றும 

மற்யறசாரிடத்தில் நசாய், நரி, கழுமத, பசு, தவமள 

ஆகியவற்றின் வயிற்றில் பிறந்த மனிதர்கள 

யவதங்கமள எழுதினசார்கபளன்றும 

எடுத்துமரைக்கின்றது. இவ்வசாறு யவத உற்பத்தி 



பற்றி நசான்கு மூலங்கள குறிக்கப்பட்டிருக்க 

அமவ கி.பி. ஏழசாம நூற்றசாண்டிற்கு 

முன்னிருந்தன என்பதற்கு வரைலசாற்றுச் சசான்றுகள

ஏதுமில்மல. நசான்கு யவதங்கமளயும 

முழுவதுமசாகச் சங்கரையரைசா, இரைசாமசானுஜயரைசா, 

மசாத்வயரைசா மவத்திருந்தசார்கபளன்பதற்கும 

சரித்திரை ஆதசாரைம கிமடயசாது. இமவ இன்னின்ன 

வழிவந்யதசாரைசால் இன்னின்ன மடங்களில் 

மவக்கப்பட்டிருந்தனபவன்பமதச் பசசால்லும 

பசப்யபடுகயளசா சிலசாசசாஸனங்கயளசா யசாரைசாலும 

சுட்டப்படவில்மல.

யவதங்கமள வசாசிப்பதசால் மனிதர்கள 

சீரைமடவசார்களசா, சீர் பகடுவசார்களசாபவனும 

யகளவிமயக் யகட்டுக் பகசாண்டு பண்டிதர் 

அமவ பகசாமல, களவு முதலிய பஞ்சமசா 

பசாதகங்கமள நியசாயப்படுத்துவமத 

எடுத்துக்கசாட்டுகளுடன் முன் மவப்பசார். 



யஜஜுர்யவதம 117 ஆவது வசனமும 

அதர்வணயவதம 160 ஆவது வசனமும 

யவளவியசாகிய பநருப்பில் சுட்டுத் தின்பதற்கு 

ஆயிரைம பசுக்கமளக் பகசால்ல யவண்டுபமன்றும

பமகவர் யசாவமரையும அழிக்க மந்திரைம 

உண்படன்றும பசசால்லும. இருக்கு யவதம 

20 ஆவது வசனம வசிட்டர் வருணன் வீட்டில் 

தசானியம திருட முயன்ற கமதமயக் கூறும. 

இருக்கு யவதத்தின் 24 ஆவது வசனம இயமன் 

அவனது மகளசாகிய யமுனசா பவன்பசாமளக் 

கற்பழிக்க முயன்ற யபசாது அவள அவனுக்குக் 

கூறிய அறிவுமரையசாகும. யசுர் யவதத்தின் 

95 ஆவது வசனம முதல் மனு தன் மகமள 

மணந்தது பற்றியதசாகும. யசுர் யவதத்தின் 

72 ஆவது வசனம விரைங்கர் என்னும 

அரைசனுமடய ஐந்து பிளமளகளும இதரை 

மனிதர்களும யவதத்தின் கிரைந்த 



கர்த்தசாக்கபளன்றும அயத யவதத்தின் 112 ஆவது 

வசனம யவதபமழுதியவர்களில் தரைகர்கயள 

இல்மலபயன்றும பபசாய் யபசும. யசுர் யவதம 

111 ஆவது வசனம யசசாமபசாணம சுரைசாபசானம 

எனும மயக்கப் பபசாருளகமள உண்டு பசய்யும 

முமறகமளயும அவற்மற உட்பகசாளளும 

முமறகமளயும விவரிக்கும.

கடவுமளப் பற்றியும பிரைமமத்மதப் பற்றியும 

யவதங்களில் கசாணப்படும கூற்றுகள 

ஒன்றுக்பகசான்று பபரிதும முரைண்பசாடு 

உமடயமவ. இருக்கு யவதம, அக்கினி, வசாயு, 

சூரியபனன்று மூன்று கடவுளர்கள 

உண்படன்றும அவற்றுள ஒயரை கடவுளசாகிய 

மகசாத்மசா உண்படன்றும அமமகசாத்மசாயவ 

சூரியபனன்றும குறிப்பிடும. யசுர் யவதம 121 

ஆவது பசாகத்தில் புசிக்கும உணவு அல்லது 

உடயல பிரைமம என்றும 122 ஆவது பசாகத்தில் 



உயிர்ப்பசாகிய பிரைசாணயன பிரைமம என்றும 132 

ஆவது பசாகத்தில் அறியவ பிரைமபமன்றும 124 

ஆவது பசாகத்தில் ஆனந்தயம பிரைமபமன்றும 

விளக்கும. ஆத்மசா பற்றிய கூற்றுகளும 

பதளிவற்றமவ. சசாமயவதத்தின் 146 ஆவது 

பசாகத்தில் வசானயம ஆத்மசாபவன்றும 147 ஆவது 

பசாகத்தில் சூரியயன ஆத்மசாபவன்றும 148 ஆவது

பசாகத்தில் வசாயுயவ ஆத்மசாபவன்றும 149 ஆவது 

பசாகத்தில் ஆகசாயப் பரைமசாணுயவ 

ஆத்மசாபவன்றும 150 ஆவது பசாகத்தில் உலகயம 

ஆத்மசாபவன்றும 151 ஆவது பசாகத்தில் மண்யண 

ஆத்மசாபவன்றும கூறப்பட்டுளளன.

யவத அந்தபமனப் யபசாற்றப்படும 

உபநிடதங்களும பிரைமம பற்றிய பவவ்யவறு 

பதசாடர்பற்ற, பபசாருளற்ற விளக்கங்கமளயய 

முன் மவக்கின்றன. முண்டக உபநிஷத்து 

இரைண்டசாயிரைம முண்டகம முதல் 



அத்தியசாயத்தில் அக்கினியினின்று ஆயிரைம 

பக்கங்களில் பபசாறிகள எப்படி 

உண்டசாகின்றனயவசா அது யபசால் அழிவற்ற 

பிரைமத்திலிருந்து பல ஜீவசாத்மசாக்கள யதசான்றி 

மறுபடியும அதில் அடங்குவதசாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டுளளது. தலவகசார் உபநிஷதம 

பிரைமத்மத அறியவன் என்பவன் அறியசான், 

அறியயன் என்பவன் அறிவசான், பிரைமம பதரியும 

என்பவர்களுக்குத் பதரியசாது, 

பதரியசாபதன்பவர்களுக்குத் பதரியும 

என்றுமரைக்கும கயடசாபநிஷதம மனத்தினசால் 

மட்டுயம பிரைமத்மத எட்ட முடியும என்று 

பதரிவிக்கும. யகனஉபநிஷதம பிரைமமத்மதக் 

கண்ணசாவது வசாக்கசாவது மனமசாவது 

எட்டுவதில்மல, அமத நசாம அறியயசாம, அமதத் 

பதரிவிக்கும வழியும நமக்குத் பதரியசாது என்று 

ஒத்துக் பகசாளளும பிரைஹதசாரைண்யக உபநிஷதம 



குதிமரையயயய பிரைமம என வருணிக்கும. 

வசாஜகசாயநய உபநிஷதம பிரைமம எவ்வித 

சரீரைமும அற்றவர், ஒளி பபசாருந்தியவர், 

பசாவமற்றவர், வியவகி, மனத்மத ஆளபவர் 

என்பறல்லசாம வசாதிடும. முண்டக உபநிஷதம 

ஓரிடத்தில் கண்களசாயலசா, வசாக்கசாயலசா, மற்ற 

இந்திரியங்களசாயலசா, தவத்தசாயலசா, கர்மத்தசாயலசா

பிரைமத்மதப் புரிந்து பகசாளள முடியசாபதன்றும 

மற்யறசாரிடத்தில் பிரைமம அணுமவப் யபசால் 

மிகச் சிறியவனசாகவும மனத்தினசால் அறியத் 

தக்கவனசாகவும இருக்கின்றசான் என்றும 

யவயறசாரிடத்தில் வியவக பரிபூரைணனும 

சர்வக்ஞனும எங்கும பரைவி 

மகிமமயுளளவனுமசாகிய ஆத்மசா 

ஆகசாயத்திலிருக்கிறசாபனன்றும மூன்று 

பவவ்யவறு உறுதிபமசாழிகமள அளிக்கும. சுயவ

தசாசுவதரை உபநிஷதம ஓரிடத்தில் தியசானத்மதயும



யயசாகத்மதயும யமற்பகசாண்யடசார் 

கசாலசாத்துமசாக்கயளசாடமமந்த யவதசாத்துவ 

சக்திமயக் கண்டசார்கபளன்றும 

இன்யனசாரிடத்தில் புருஷன் அந்தரைசாத்மசாவசாகி 

விரைலளவுளள மக்களின் இதயத்தில் 

இருக்கிறசாபனன்றும இயமபும 

(சிந்தமனகள I 66-78).

இவற்மறபயல்லசாம பதசாகுத்துத் தரும பண்டிதர்

யவதங்களும உபநிஷதங்களும பிரைமத்தின் 

நிமலமயயும ஆத்தும நிமலமயயும 

ஆதசாரைமின்றிப் பிளமளகள விமளயசாட்டில் 

கண்மணக் கட்டியடிக்க ஆள பதரியசாது தடவி 

அவ்விடம உளளவர்களின் பபயர்கமள 

ஒவ்பவசான்றசாகச் பசசால்லித் திரிவது யபசால் 

மசாறுபடப் யபசுவதசால் யவத அந்தங்கமள 

வசாசிப்பது விழலுக்கிமறத்த நீரைசாய் 

முடியுபமன்பசார்.



இவ்வசாறு யவதங்களும உபநிஷதங்களும 

கடவுள பற்றியும ஆன்மசா பற்றியும, மறுமம 

பற்றியும பபசாருளற்ற பிதற்றல்கமளக் பகசாண்டு 

“மபத்தியக்கசாரைனின் பசாட்டுகளசாக” அமமந்து 

மனித வசாழ்வுக்குரிய பநறிமயச் 

பசசால்லசாதிருக்கப் புத்தரைது ஆதியவதம 

மனிதரைசால் அறிய முடியசாதது பற்றி வீண் 

ஆரைவசாரைச் பசசாற்களில் கமத பசசால்ல முயலசாது. 

இவ்வுலக வசாழ்க்மகயில் கமடப்பிடிக்க 

யவண்டிய நல்ல பநறிகமளச் 

பசசால்லியிருப்பமத ஒப்பிட்டுக் கசாட்டுவசார் 

பண்டிதர்.

இந்து சமயத்தசார் குறிப்பிடும கீமதமயக் கண்டு 

பகசாளளசாது பபளத்த ஞசானிகள கூறியுளள 

மூன்று அறவுமரைகமள மூன்று கீமதகள என்றும 

முமமணிகள என்றும மூன்று இரைத்தினங்கள 

என்றும அறிமுகப்படுத்துவசார் அயயசாத்திதசாசர்.



மனுக்களில் பபருமமயும 

அருமமயுமசான ஆசசானும 

பகவசான் சசாக்மகய முனிவர் 

யசாவருக்கும குருவசாக விளங்கி 

உலகில் முடிக்க யவண்டியமத 

முடித்துக் கமரையயறி நிருவசாணம 

அமடந்த மங்களகரைமசான 

புத்தபிரைசாமன யசாங்கள துமணக் 

பகசாளகியறசாம.

கசாமம, அவசா, துக்கம 

இமவகளினின்றும விலகச் 

பசய்யும தர்மமும அழியசாத 

தருமமும குற்றமற்றதும 

மதுரைமசானதும பதளிவசானதும 



தருக்க நீதியசானதுமசான தர்மத்மத 

யசாங்கள துமணக் பகசாளகியறசாம.

எட்டு மசார்க்கங்கமள 

உமடயவர்களும நசான்கு வித 

வசாய்மம உமடயவர்களும 

தர்க்கத்தில் யதர்ந்து அதன் 

பலமனக் கண்டமடந்த சங்கத்மத

யசாங்கள துமணக் பகசாளகியறசாம 

(ஆதியவதம 196).

புத்தசாங்க சரைணம, தர்மசாங்க சரைணம, சங்கசாங்க 

சரைணம எனும, இமமூன்று, மசாந்தர்களுக்கு 

நன்பனறியில் பசல்ல வழிகசாட்டும 

உண்மமயசான கீயதசாபயதசங்களசாகுயமயன்றி 

வருண யபதத்மத வற்புறுத்தும கண்ணன் 

பசசால்லியதசாகக் கூறப்படும கீமத நன்பனறிக்கு 



உதவசாதது என்பது அயயசாத்திதசாசரின் 

எண்ணமசாம.

புத்த சமயக் பகசாளமககள சிலவற்மற 

உளவசாங்கிக் பகசாண்டு அவற்மற இந்து சமயக் 

பகசாளமககளசாக விளமபரைம பசய்து புத்தமரைத் 

திருமசாலின் அவதசாரைங்களில் ஒருவபரைனக் கூறி 

இந்து சமயத் தமலவர்கள அவருக்குத் தங்கள 

பதசான்மங்களில் ஓரிடத்மதக் பகசாடுத்து புத்த 

சமயத்மத இந்தியசாவில் வலுவிழக்கச் 

பசய்தசார்கள என்பது இதுகசாறும பசசால்லப்பட்டு

வருகின்ற வரைலசாறு. இதற்கு எதிர்த் பதசான்மம 

(Counter myth) ஒன்மறப் பமடக்கிறசார் 

அயயசாத்திதசாசர். இந்து சமயம புத்தர் 

கசாலத்திற்குப் பின் வந்தபதன்றும இந்துக் 

கடவுளர்கமளப் பற்றிய புரைசாணங்கள யசாவும 

புத்தர் வரைலசாற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுக் 

பகசாச்மசப்படுத்தப்பட்டன பவன்றும தமது 



பதசான்மத்தின் மூலம நிறுவுகிறசார். புத்தயரை ஐந்து 

இந்திரியங்கமளயும அடக்கியசாண்டதசால் 

ஐந்திரைன், இந்திரைன் என்று பபயர் பபற்றதசாகவும 

சிவன், திருமசால், விநசாயகன், குமரைன் யபசான்ற 

இந்துக் கடவுளர்களின் பபயர்கபளல்லசாம 

அவருமடய பபயர்கயளபயன்றும 

அவர்களுமடய பசயல்களசாகப் புரைசாணங்களில் 

கூறப்பட்டுளளனவற்றில் பல அவருமடய 

பசயல்கயளபயன்றும பசாலி, தமிழ் 

பமசாழிகளிலுளள பழம நூல்களின் 

ஆதசாரைங்கமளக் பகசாண்டு தமது பதசான்மத்மதக் 

கட்டமமத்துக் பகசாளகிறசார்.

புத்தயரை பகவன், கசாசி விசுவநசாதன், தருமரைசாஜன், 

கங்மகயசாதசாரைன், ஜகத்ரைட்சகன், குமரைக்கடவுள, 

மசாதவன், விநசாயகன், கமலநசாதன், யதவசாதி 

யதவன், எண் குணத்யதசான், சக்கரைவர்த்தித் 

திருமகன், பஜகந்நசாதன், ஒப்பிலசாவப்பன், 



நடரைசாசன், சுடமலயசாடி, சுப்ரைதீபன், 

சின்மயமுத்ரைன், யதசிகன், மசாமமறயயசான், 

வீமணயகசாபசாலன், அமலன், யசாமன 

உரைணத்யதசான், ஆதிமூலன், மூவசாமுதல்வன், 

சங்கரைன், திருமூர்த்தி, திருமசால், உலகநசாதன் 

என்பறல்லசாம அமழக்கப்படுகிறசார். 

மகடபசாமஷயசாகிய பசாலி ஒலி 

வடிவசாயிருந்தபடியசால் சகட பசாமஷயசாகிய 

வடபமசாழி வரிவட்சரைங்கமளயும திரைசாவிட 

பசாமஷயசாம தமிழ் பமசாழி 

வடிவட்சரைங்கமளயும உண்டு பசய்து 

வடபமசாழிமயப் பசாணினிக்கும 

பதன்பமசாழிமய அகஸ்தியருக்கும யபசாதித்தவர் 

புத்தயரை. பபசாதிமய விகசாரைம நிறுவி 

அகத்தியமரைப் பிரைதம குருவசாக ஆக்கியவர் 

அவயரை. பபசாதிமய பயன்றசால் பசாலி பமசாழியில் 

மமலமயத் துமளத்துப் யபசாதிய அமறகள 



உண்டசாக்கல். சுடமலயில் ஆணும 

பபண்ணுமசாகிய உருத்யதசான்ற 

நடனமசாடியவரும புத்தயரை. அவரைது 

தந்மதயசாரைசாகிய சுத்யதசாதயச் சக்கிரைவர்த்தி இறந்த

யபசாது,

குடுமபத்தரைசர்கள யசாவரும வந்து 

கூச்சலிட்டழுது கண்கலங்கி 

பியரைதத்மதச் சுடமலக்பகடுத்துச் 

பசன்று தகனத்திற்கு 

ஆரைமபிக்குமயபசாது 

அயசசாதமரையும இரைசாகுலரும 

அமமடத்மதச் யசர்ந்த 

சங்கத்தவர்களும பந்து 

மித்திரைர்களும சூழ்ந்து 

நின்றசார்கள.



தகனக் கசாட்சிமயக் கண்டு நின்ற 

ததசாகதர் சுத்யதசாதய மறுமம 

பிறப்பறுயமசா அறசாயதசாபவன்று 

உளளத்துணர்ந்து அறுபமன்னும 

யதசாற்ற உணர்ச்சியசால் 

ஆனந்தமுற்று மமலமகள 

அயசசாதமரையும மற்றுமுளயளசாரும

கசாண, தகன குண்டத்மதச் சுற்றிச் 

சுற்றித் தனது ஏக சமடயுமட 

துலங்க இவ்வுரு ஆயணசா 

பபண்யணசாபவன்று கலங்க, 

சுடமலயில் நடனமசாடினசார் 

(ஆதியவதம 211).

தனது தந்மத உயிருடன் இருந்த கசாலத்து இறுதி 

நசாட்களில் அவருக்கு ஞசாயனசாபயதசம பசய்து 

தந்மதக்குக் குருவசான குமரைக் கடவுளும புத்தயரை. 



“உலகுய்யும உமது சத்திய தன்மத்மத விளக்கி 

என்மன ஆட்பகசாளள யவண்டும” என்று தந்மத 

மகமன யவண்ட, ததசாகதர் அவருக்கு 

அருளபுரிந்தசார்.

புத்தபிரைசான் தனது தந்மதயசாகிய 

சுத்யதசாதயச் சக்கிரைவர்த்திக்குக் 

குருவசாக விளங்கினது பகசாண்டு 

“தகப்பன் சுவசாமி” என்றும 

“பிதசாவிதசாதசா” என்றும 

அமழக்கலசானசார்கள (ஆதியவதம 

140).

கங்மகமய மக்களுக்கு அளித்தவர்

புத்தயரை. அவர்கள 

தவிப்மபயுணர்ந்த அண்ணல் 

தனது ஏக சமடமயக் 

கரைத்தியலந்தி நீட்டியயபசாது 



அதனின்று பபருகிய 

நீர்ப்பிரைவசாகமசாய்ப் பரைந்து சகல 

சீவர்களும பருகிவிடசாய் 

தீர்ந்ததுகள.

பசாமறபயங்கும கங்மக 

பிரைவசாகமுற்றிருப்பமதக் கண்ட 

கருணசாகரைன் அங்குளள 

அன்பர்கமளக் பகசாண்டு 

அவ்விடம பரைவும அருவி 

நீயரைசாமடமய அடிவசாரைத்தில் 

பகசாணர்ந்து சகல ஜீவர்களுக்கும 

உதவுமபடி துவசாரைமிட்டு 

மமலயின் அருவி நீர் பூமியில் 

வற்றசாமல் ஓடி சீவர்கமளக் 

கசாக்குமபடி பசய்துவிட்டசார். 

அமமமலயில் பசய்த ஜலதசாரை 



வழிக்குப் பகவன் பபயரில் 

ஒன்றசாகிய அரித்துவசாரைம என்னும

பபயமரைக் பகசாடுத்ததுமன்றி 

அக்கங்மக நதி 

பபருகியயசாடுதற்குக் கங்மக 

நதிபயன்றும புத்தபிரைசாயன 

அதற்கு

ஆதசாரைமசாய் இருந்தபடியசால் 

அவமரைக் கங்மக 

யசாதசாரைபனன்றும யபசாற்றினசார்கள

(ஆதியவதம 135). “உருகிய 

மழுமவ உளளங்மகயயந்தி 

அருபளசாடு வசாய்மம ஆற்றல் 

அருளி, கருவிலமமந்த 

கசாட்சியமமப்மப, திருவயினுளள

பசயலிபதன்றசாயன.”



என்று திருமூலர் பசாரைசாட்டும மழுயவந்திய 

பபருமசான் புத்தயரை. அவர் பபருமமயறியசாத 

பகசால்லன் ஒருவன் ஊதுமலயில் பழுக்கக் 

கசாய்ந்திருந்த இருமபுக் குண்மட அவர் 

முன்னுருட்டி எல்லசாவுயிர்களிடத்தும அன்பு 

உண்படன்று பசசால்கின்றீயரை இவ்விருமபிலும 

அன்பு உண்படன்று பசசால்கின்றீயரை 

இவ்விருமபிலும அன்பு உண்யடசாபவன்று 

யகட்டயபசாது,

அருகக் கடவுயளசா அவன் 

அறியசாமமக்கு இரைங்கி அக் 

கசாய்ந்துருகும மழுமவத் தன் 

கரைத்தியலந்திக் கன்னசாமன 

யநசாக்கியயபசாது அத்தழலசானது 

ததசாகதர் கரைத்தில் தசாவசாது 

யமயனசாக்கி வீசிற்று. அமதக் 

கண்ணுற்ற கன்னசான் அச்சுவசாமல



யமயனசாக்கி வீசுவமதயும அதன் 

தசாண்டவத்மதயும உணர்ந்து 

திமகத்து நின்றசான்.

இமறவயனசா, தன் கரைத்யதந்திய 

மழுமவ எறிந்துவிடசாது இன்னும 

யமயலற்றிக் கன்னசாமன யநசாக்கி 

அன்பயரை! உன்னிடத்திலுளள 

கசாமக்கினியின் சுடுமகமய 

உணரைசாமலும யகசாபசாக்கினியின் 

சுடுமகமய உணரைசாமலும 

பசியசாக்கினியின் சுடுமகமய 

உணரைசாமலும இமமழுவின் 

சுடுமகமய மட்டுமுணர்ந்து 

மகிழ்ச்சி பகசாண்டது என்யனசா 

பவன்றசார் . . .



அன்பயரை! நீர் தண்மம 

அமடவீரைசாயின் சகலமும 

தண்ணுறும நீர் கடுமம 

அமடவீரைசாயின் சகலமும 

உமமமச் சுடுபமன்றசார் 

(ஆதியவதம 114-116).

சனகசாதி முனிவர்களுக்கு அறபநறி

கற்பித்தவரும புத்தயரை.

மசாணசாக்கருள ஜனகர், 

வசாமயதவர், நந்தி, 

யரைசாமபரைன்னப்பட்ட நசால்வருக்கு 

பஜயமுத்தி நிமலயசாகும சின் 

முத்திமரைமய அளித்து எட்டுத் 

திக்குகளிலும பமய்யறத்மதப் 



பரைவுமபடிச் பசய்தசார். 

(ஆதியவதம 43)

திருவசாதிமரை நட்சத்திரைத்தில் நிர்வசாணம 

அமடந்த ஆதிமரை நட்சத்திரைத்திற்கு உரிய 

ஆதிமரையசானும புத்தயரை. எங்கமளக் 

கசாப்பசாற்றும பபசாருள உண்டசா இல்மலயசா 

என்பமத விதர்ப்ப நசாட்டரைசனும மந்திரியும 

யகட்டயபசாது, புத்தர்

உண்படன்பமத அவனவன் 

உளளத்திலும இல்மலபயன்பமத

அவனவன் விசசாரைமணயிலுயம 

பதரிந்து பகசாளள யவண்டியது 

இயல்பசாபமன்று தனது இரு 

கண்கமளயும மூடி மசார்கழி 

மசாதம பபளர்ணமி திதி 

திருவசாதிமரை நட்சத்திரைத்தில் பரி 



நிருவசாணமமடந்து விட்டசார். 

(ஆதியவதம 286)

புத்தரின் வரைலசாற்றின் நிகழ்ச்சிகளசாக 

அயயசாத்திதசாசர் பதசாகுத்துமரைப்பன யசாவும 

இந்துத் பதசான்மங்களில் கடவுளரின் 

பசயல்களசாகக் கூறப்பட்டுளளனவற்றிலிருந்து 

ஒருவமகயில்பபரிதுமயவறுபட்டிருக்கக் 

கசாணலசாம. புத்தரின் உயர்மவக் கசாட்டும 

இயற்மகயிகந்த நிகழ்ச்சிகள 

யசர்க்கப்பட்டிருப்பினும புரைசாணங்களிலுளள 

பதய்வங்கமளத் தரைம தசாழ்த்தும ஆபசாச, 

அருவருப்பூட்டும நிகழ்ச்சிகள அறயவ 

நீக்கப்படுகின்றன. யசாவும பிறவுயிர்களிடத்துக் 

கசாட்ட யவண்டிய அன்மப வலியுறுத்தும 

புத்தருமடய யகசாட்பசாடுகமள வற்புறுத்தயவ 

கட்டமமக்கப் பட்டுளளன. புத்தர் இந்த 



நசாட்டிலுளள முல்மல, குறிஞ்சி, மருதம, 

பநய்தல், பசாமல ஆகிய ஐந்திமண 

நிலங்களுக்கும பசன்று மக்களுக்கு வசாழும 

வழிகமளயும, பதசாழில்கமளயும அறத்மதயும 

கற்பிக்கிறசார். ஒடுக்கத்தசால் உண்டசாகும 

இன்பமும விரிவசால் உண்டசாகும யகடும 

அவரைசால் விளக்கப்படுகின்றன. அன்யப சிவம 

என்னும திருமூலர் கருத்திற்யகற்ப அருயள 

உருவசாய்த்திகழ்கிறசார் அயயசாத்திதசாசர் கசாட்டும 

புத்தர். அவர் வசாழ்க்மக நிகழ்வுகளில் கீழசான 

எண்ணங்களுக்கு இடமில்மல. மறுமம 

பற்றியயசா, உலமகத் யதசாற்றுவித்தவரைசாகக் 

கருதப்பபறும இமறவமனப் பற்றியயசா, 

யமசாட்சம, நரைகம எனும கற்பமன உலகங்கள 

பற்றியயசா ஊகங்கள ஏதும உண்மமகள யபசால் 

பசசால்லப்படுவதில்மல. மகட பசாமஷயில் 

சிவம, பிரைமம, ஈசன் என்று பசசால்லப்படுபமவ 



சகடபசாமஷயில் இதம, சசாந்தம, தன்மம 

ஆகுபமன்றும அமவயய திரைசாவிடபசாமஷயில் 

அன்பு, தண்மம, ஈமகபயன்றும 

விளக்கப்படுகின்றன. அன்மபயும 

பிறவுயிர்களின் குற்றங்கமளப் பபசாறுத்து 

ஆதரிக்கும பண்மபயும வளர்த்துக் 

பகசாளளுங்கள என்றும அன்பு, ஈமக, 

சசாந்தபமனும அமுமதத் திரைட்டுங்கள என்றும 

புத்தயவதம அவரைது வசாழ்க்மக வரைலசாறு மூலம 

யபசாதிக்கிறது.

இந்து சமயத் பதசான்மங்களில் பலவற்மறக் 

கட்டுமடத்து அவற்றிலுளள 

முரைண்பசாடுகமளயும ஆபசாசங்கமளயும விளக்கி 

அமவ மக்களுக்கு நன்மம பசய்யசாமல் தீமம 

விமளவிக்கும என்பமதயும எடுத்துக்கசாட்டி 

அவற்மற ரைச மசாற்றம பசய்து பபளத்த அறத்மத 

அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்ட பதசான்மங்களசாக 



மசாற்றி அவற்றின் மூலம யசாவர்க்கும நன்பனறி 

புகட்டும முயற்சியில் அயயசாத்திதசாசரைசால் எழுதப்

பபற்றுளள கட்டுமரைகள மிகப்பல. குறிஞ்சி 

நிலத் தமலவபனன்றும தமிழ்க் கடவுபளன்றும 

யபசாற்றப்பட்ட முருகன் சிவனுமடய 

மமந்தனசாகிய சுப்ரைமண்யக் கடவுயளபயன்று 

அவனுமடய பிறப்புப் பற்றிய 

பதசான்மத்மதப் பமடத்துக் பகசாண்டது இந்து 

சமயம. இமதப் புறக்கணித்து முருகமனப் 

பபளத்த சமயத்மதச் சசார்ந்த ஞசானசாசிரியனசாகக் 

கசாண்கிறசார் அயயசாத்திதசாசர். பூங்குறிஞ்சி 

என்றும பழனி என்றும வழங்கும மமலமய 

ஆண்டு வந்த மருகன் என்னும அரைசனுக்கும 

கங்மக என்னும இரைசாக்கினிக்கும முருகன் 

என்னும ஓர் மகவு விசசாக நட்சத்திரைத்தில் 

யதசான்றி வளர்ந்து சரைவண சங்கத்மத அடுத்துக் 

கமலநூற்கள கற்று அரைச பதவியயற்றுத் 



பதய்வசாமனபயன்னும அரைசிமய மணந்து 

வளளிபயன்னும மங்மகயிடம கசாதல் பகசாண்டு 

மஞ்மஞ ஊர்தி என்னும ஒரு வசாகனத்தில் 

அவமளக் பகசாண்டு வந்து யசர்த்தசார் என்று 

முருகன் கமதமயச் பசசால்லும தசாசர் அவர் 

“விசசாக நட்சத்திரைத்தில் பிறந்ததசால் விசசாகன் 

என்றும தனக்குப் பின் சந்ததி இல்லசாமமயசால் 

சூரைப்பமகவபனன்றும, கமலநூற்கமளக் 

கற்றிருந்தமமயசால் புலவபனன்றும... சரைவணப் 

பளளியசாம புத்த சங்கத்தில் யசர்த்து ஆறு 

அறகத்துகளின் ஞசானசாமுது உண்டபடியசால் 

சரைவண பவன் என்றும இரு மமனவி பசாகம 

கடந்தபடியசால் கடமபன் என்றும கசார்த்திமக 

நட்சத்திரைத்தில் பரி நிருவசாணமுற்றபடியசால் 

கசார்த்தியகயன் என்றும” (அலசாய்சியஸ் II 71) 

ஞசானசானந்தப் பபயர்கள பபற்றசார் என்பர். 

இத்பதசான்மத்தில் குமசாரைனின் பிறப்புப் பற்றி 



வடபமசாழியிலும தமிழிலும புரைசாணங்கள கூறும

ஆபசாச நிகழ்ச்சிகபளல்லசாம அறயவ 

நீக்கப்பட்டிருப்பமதக் கசாணலசாம.

இந்து சமயத்மதச் சசார்ந்த மசவ மரைபினரின் 

லிங்க வழிபசாடும பதசான்மத் 

தூய்மமயசாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. 

அயயசாத்திதசாசர் ‘இலிங்கம’ என்னும பசசால்லின் 

மூலம ‘அங்கலயம’ என்றும ‘அங்கலயம’ 

என்னும பசசால்யல ‘லய அங்கம’ எனத் திரிந்து 

தற்கசாலத்யத லிங்கபமன வழங்கி வருகிறது 

என்பசார். புத்தபிரைசான் பரி நிருவசாணம 

அமடந்தவுடன் அவர் உடமல எரித்து அவர் 

அஸ்திரைங்கமள ஏழு அரைசர்கள பகசாண்டு யபசாய் 

டசாயகசாபசா என்னும யகசாபுரைங்கமளக் கட்டி 

அவற்றின் நடுயவ அஸ்திமயப் புமதத்து 

அவ்விடத்தின் அமடயசாளம என்றும பதரிய 

யவண்டுபமன்பதற்கசாக உயர்ந்த கற்களசால் 



பீடங்கட்டி மத்தியில் பச்மசக் கல்லிலசாயலனும 

மவரைத்தினசாயலனும கருங்கல்லினசாயலனும 

பகசாழுவியபசால் பசய்து நசாட்டிப் புத்த சங்கத்தசார் 

யசாவரும தசாமமரை மலர்களசால் அர்ச்சித்து 

வழிபடத் பதசாடங்கினர். அதமனயய 

பழங்கசாவியங்கள தரும பீடிமக, மணியமரைப் 

பீடிமக, கடவுள பீடிமக, தருமபீடம, கடவுள 

பீடம என்பறல்லசாம கூறும. சங்கத்துப் 

பின்னடியசார்கள அமடயசாளக்கல் பீடத்மத 

அங்கலிங்க ஐக்கியபமன்றும லய 

அங்கம என்றும வழங்குதல் மரைபசாயிற்று. சப்த, 

பரிச, ரூப, ரைச, கந்தம என்னும ஐந்து 

இந்திரியங்கள அடங்கி ஆனந்தம உதித்துப் 

பூரைணநிமல பபறுவதசால் அங்கலிங்க ஐக்கியம 

என்ற வழக்கு ஏற்பட்டது. ஆனசால் யவஷ 

பிரைசாமணர்கள யதசான்றிய பிறகு அவர்கமளப் 

பின்பற்றிய கூட்டத்தசார் தங்கள பபசாய்க் 



குருக்களிடம பசன்று அங்கலிங்க ஐக்கிய பூமச 

பசய்ய யவண்டும என்று யவண்டியயபசாது அதன்

உட்பபசாருள விளங்கசாமல் ஆவிமடயசார் 

யகசாவில் என்னும கட்டிடத்மதக் கட்டி மவத்து 

அதன் நடுயவ பபண்குறி ஆண்குறிமய நசாட்டி 

அங்கம என்றசால் யதகம, லிங்கம என்றசால் 

ஆண்குறி, ஐக்கியம என்றசால் பபண்குறிபயன்று 

ஓதி இதுயவ உலக சிருட்டி முதலசாய் 

இருக்கின்றபடியசால் இமதயய நீங்கள பூசித்து 

வரையவண்டுபமன்று கசாமிகசார்ச்சமன என்னும 

லிங்கமதத்மத ஏற்படுத்தினசார்கள (அலசாய்சியஸ் 

II 74-5). லிங்கமதம பரைவுவமதக் கண்ட 

மவணவர்கள தசாருகசாவனத்தில் ரிஷி 

பத்தினிகமளச் சிவன் கற்பழித்ததசால் அவர்கள 

சசாபமிட அவர் குறி அறுந்து விழுந்ததசாகவும 

அதமனயய சிலர் வழிபடுவதசாகவும கமத 

எழுதினர்.



‘லிங்கம’ என்ற பசசால் உடலும மனமும அயர்ந்த

இடம, கருவிகரைணங்கள ஓய்ந்த இடம, ஒரு 

மருந்துக்கட்டி, பசவ்வசாய் எனும கிரைகம எனும 

பபசாருளகள பகசாண்டயதயன்றி ஆண்குறி என்று 

பபசாருளபடும என்று எந்நூலும 

கூறவில்மலபயன்பசார் பண்டிதர். அயயசாத்திதசாசர்

இந்நசாட்டின் பதசான்மம பற்றியும அதன் 

பபசாற்கசாலம, வீழ்ச்சி பற்றியும ஆரியர்களின் 

பதசான்மத்திற்கு எதிரைசான ஒரு பதசான்மத்மதக் 

கட்டமமக்கின்றசார். ‘இந்திரைம’ என்னும பசசால் 

‘ஐந்திரைம’ என்பதின் திரிபசாகும. சித்தசார்த்தன் 

கல்லசாலடியில் வீற்றிருந்து ஐமபபசாறிகமள 

பவன்ற திறத்தசால் ஐந்திரைர் என்று பபயர் 

பபற்றசார். அது திரிந்து இந்திரைர் என வழங்கி 

அவரைது சங்கத்தசார் கூடிய இடத்திற்கு இந்திரை 

விகசாரைபமன்றும அவமரை வணங்கிக் 

பகசாண்டசாடும விழசாவிற்கு 



இந்திரைவிழசாபவன்றும அவமரை வழிபட்ட 

கூட்டத்தசார்க்கு இந்தியர் என்றும அவர்கள 

வசாழும நசாட்டிற்கு இந்தியசா என்றும இந்திரைம 

என்றும பபயரிட்டு அமழத்தசார்கள. 

இந்நசாட்டிற்குப் பரைத கண்டம என்ற பபயரும 

உண்டு. புத்தர் அறவரைத்மத ஓதியதசால் அவமரை 

வரைதர், பரைதர் என்றும பகசாண்டசாடினர். அவர் 

தந்த ஆதியவதமசாம முதல் நூல் “வரைதன் பயந்த 

அறநூபலன்று” யபசாற்றப்பட்டது. பபசாய் 

யவதத்யதசாரும பபசாய் யவதசாந்திகளும 

பபசாய்க்குருக்களகளும தங்கமள இந்துக்கள, 

இந்து சமயத்யதசார் என்று பசசால்லிக் பகசாளளத் 

பதசாடங்கினசார்கள. இந்து மதபமன்று ஆரியர்கள

கூறுவது கற்பமனயசானயத; அது ஆகசாயக் 

யகசாட்மடயும அந்தரைப் பூவும யபசான்றயத. இந்து 

மதம எதுபவன்பசார்க்கு அவர்கள மசவமதம 

என்றும மவணவ மதம என்றும யவதசாந்த மதம 



என்றும விசிட்டசாத்துவ மதபமன்றும யவறு 

யவறு மசாறுபட்ட மதங்கமளக் கூறி மற்றவமரை 

மயக்குறச் பசய்வதுடன் தசாங்களும மயங்குவர் 

(அலசாய்சியஸ் II 380) என்பசார் தசாசர்.

இந்தியசாவின் பபசாற்கசாலம என்பது சத்திய 

தன்மமசாம புத்த தன்மம ஓங்கியிருந்த கசாலயம. 

கருமணயும அன்பும நிமலத்திருந்த 

அக்கசாலத்தில் மசாதம முமமசாரி பபய்ய, 

உழுதுண்யபசார் யசாவரும ஈமகயசாளரைசாம 

யவளசாளர் என்று அமழக்கப் பபற்றுத் தன்னலம 

பசாரைசாது பிறருக்கசாக உமழத்தசார்கள. ஆனசால் 

பபளத்த சமயத்தின் பசல்வசாக்குக் 

குமறந்தவுடன் பஞ்ச சீலங்கள பசாழமடந்து 

பஞ்சமசா பசாதகங்கள மிகுந்து கயவர்களும 

தன்னலயம குறிக்யகசாளசாகக் பகசாண்டு, யசசாமபித்

திரிந்த சமயவசாதிகளும சசாமிகளும அதிகரிக்க 



அவர்களது வஞ்சகச் பசயல்களும பஞ்சமும 

நசாட்மடநிமலகுமலயச் பசய்தன.

கிருத யுகத்தில் பிரைசாமணர்களசால் இந்து தருமம 

யமனிமலயில் இருந்தபதன்றும கலியுகத்தில் 

சூத்திரைர் ஆதிக்கத்தசால் அது சீரைழிந்தபதன்றும 

கட்டமமக்கப்பட்ட பதசான்மத்திற்கு எதிரைசாகப் 

பண்டிதர் இமத முன் மவத்தசார்.

ஒளமவ பற்றி வழங்கி வந்த 

கமதகமளபயல்லசாம கட்டுக்குமலப்புச் 

பசய்வயதசாடு ஒரு புதிய பதசான்மத்மத 

உருவசாக்குகிறசார் அயயசாத்திதசாசர். அவமரைப் புத்த

தர்ம சசாட்சியக்கசாரைர்களில் ஒருவபரைன்றும 

அமபிமக அமமன் என்றும உயர்ந்த பீடத்தில் 

ஏற்றி மவத்து மகிழ்கின்றசார். ஆயிரைத்து ஐந்நூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சசாக்மகய சுந்திரைவசாகு 

என்னும அரைசனுக்கு மகளசாகப் பிறந்து மங்மகப் 



பருவம எய்தியயபசாது ஞசானசங்கத்தில் யசரை 

விருப்பம பதரிவிக்க அவளது தசாய்மசாமன் 

கந்தருவதத்தனசால் பபசான்னினசால் ஒரு பபசாட்டு 

பசய்து அமதச் சரைட்டில் இமணத்துக் கழுத்தில் 

கட்டச் பசய்து உமள நசாட்டு விகசாரைத்துப் 

பபண்கள சங்கத்தில் யசர்ந்து விட்டசார்கள 

என்பது அவர் தரும அவ்மவ வரைலசாறசாகும. 

அவயள புத்தரின் திரிபிடக தரும யபசாதங்கமள 

எளிய நமடயில் ஆத்திச்சுவடி, குன்மற யவந்தன்,

பவற்றி ஞசானம எனும திரிவசாசகங்களசாக 

மக்களுக்கு அளித்தவள. பிடகத்மத 

அறிவித்தவளசாதலின் பிடகறி, பிடசாரி பயனும 

கசாரைணப் பபயர் பபற்ற யவமபடியமபசாள 

அவள. மவசூரி, வசாந்தியபதி யநசாய்கள நசாமக 

நசாட்டசாமரைத் தசாக்கியயபசாது அவர்கள அவமள 

அணுக அவர்களுக்கு “உங்கள 

உளளங்களிலுளள அன்மபயும அறமனயும 



அகற்றி வஞ்சகம, பபசாறசாமம, பபசாருளசாமச 

யபசான்றவற்றசால் தூண்டப்பட்டுச் 

பசயல்பட்டதசால் இவ்வசாறு அல்லல் உறுகின்றீர்,

இனியயனும உடலும உளளமும சுற்றுப்புறமும

தூய்மமயசாய் இருக்குமசாறு வசாழ்வு நடத்துங்கள”

என்று அறிவுமரை கூறிய பபருந்தமக 

அவ்வமமன். அவள இறந்த பின் மக்கள 

அவளுக்குப் பல பபயரிட்டுச் யசரிகளயதசாறும 

விகசாரைம கட்டி அது வீதியில் இருக்குமசாயின் 

திருவீதியமமன் என்றும மத்திய எல்மலக்குள 

இருக்குமசாயின் எல்லமமன் என்றும கழிகளின் 

ஓரைங்களிலிருக்குமசாயின் திருக்கழி அமமன் 

என்றும முல்மல நிலத்திருக்குமசாயின் துளிர் 

கசானத்தமமன் என்றும பமனமரைச் 

யசசாமலகளிலிருக்குமசாயின் கருக்கமமபனன்றும

தண்டுகள இருக்கும இடத்திலிருக்குமசாயின் 

பசாமளயத்தமமன் என்றும 



நந்தவனத்திலிருக்குமசாயின் பூஞ்யசசாமல 

அமமபனன்றும பபயர் மவத்து 

விழசாபவடுத்தசார்கள.

திரிசிரைபுரைத்திலும நசாமக நசாட்டிலும புத்த 

தருமத்மதப் பரைவச் பசய்து வந்த தமிழ் 

அறிஞர்களும பசாணர்களும யசாழுடன் இமச 

கலந்து பசாடும யசாழ்ப்பசாணர்களும 

மியலச்சர்களின் மித்திரை யபதத்தசால் 

முகமமதியர்களசால் பகசாடுமம பசய்யப் பபற்று 

இலங்மக முதலிய தீவுகளுக்குக் 

குடியயறினசார்கள. புத்த மடங்கள 

அழிக்கப்பட்டுப் புத்த விகசாரைங்களிலிருந்த 

பபசாற்சிமலகள திருடப்பட்டன. 

யபசார்ச்சுக்கீசியர் வரைவிற்குப் பின் யவற்கண்ணி 

அமமன் விகசாரைம இருந்த இடத்தில் அவர்கள 

மதக்யகசாவில் கட்டப்பட்டது. வட இந்தியசாவில் 

வங்கத்மத ஆண்டு வந்த கசாளியும தமிழகத்துக் 



யகசாவலன் மமனவி கண்ணகியும பின்னசால் 

பதய்வங்களசாக்கப்பட்டசார்கள. 

இவர்களுக்பகல்லசாம உயிர்ப்பலி பகசாடுக்கும 

வழக்கம ஏற்பட்டது. இவர்கள அமபிமக 

அமமனின் பபயர்கமளப் பபற்றவர்கயள தவிரை 

அமபிமக அமமனசாக ஏற்றுக் பகசாளளத் தக்கவர் 

அல்லர். அமமன் பபயமரைச் பசசால்லிப் 

பபசாட்டுக் கட்டி, யகசாவில்தசாசிகள என்று பபயர் 

மவத்துப் பபண்கமள விபச்சசாரிகளசாக்குவதும 

பபண்கள அமமயன வந்து ஆடிப்பசாடிக் குறி 

பசசால்லுவமதப் யபசால் நடிப்பதும புத்த 

தர்மத்திற்கு எதிரைசான நமடமுமறகள.

அமபிமக அமமன் சரிதத்மத பவவ்யவறு 

சமயத்தசார் பலமுமறகளில் மசாற்றம பசய்து 

பபசாய்க்கமதகமளப் பரைப்பிவிட்டுத் தங்கள 

வசாழ்க்மகமய வளப்படுத்திக் பகசாண்டசார்கள. 

உலக மசாதர், வசானவர் முதல்வி, அமபிமக 



முதலிய பபயர்கமளச் சிவன் மமனவிக்கும, 

நித்ய பசல்வி, வசாழ்வலங்கசாரி, பசாக்யவதி, 

இலக்குமி முதலிய பபயர்கமள விஷ்ணு 

மமனவிக்கும சரைஸ்வதி, கல்விக்கரைசி, 

ஞசானத்தசாய் முதலிய பபயர்கமளப் பிரைமன் 

மமனவிக்கும சூட்டிக் பகசாண்டசார்கள. சிலர் 

அமமமன ஆதிபயன்ற பமறச்சிக்கும பகவன் 

எனும பசார்ப்பசானுக்கும பிறந்தவள; பமற 

வளளுவனுக்குத் தங்மக என்றும பரிகசித்துப் 

புத்தகம எழுதி மவத்திருக்கிறசார்கள 

(சிந்தமனகள II 172).

அயயசாத்திதசாசரின் அவ்மவ பற்றிய பதசான்ம 

ஆக்கத்திலும பபளத்த சமயக் யகசாட்பசாடுகள 

யமயலசாங்கி நிற்பமதக் கசாணலசாம. 

ஆத்திசூடிமய ஆத்திச் சுவடிபயன்றும 

பகசான்மறயவந்தமனக் குன்மற யவந்தன் 

என்றும பவற்றி யவற்மகமய பவற்றி ஞசானம 



என்றும அமழக்கும பண்டிதர் அவற்றின் 

கடவுள வசாழ்த்துப்பசாக்கள குறிப்பது புத்த 

யதவமனயய என்பதசாக விளக்கம தருவசார்.

இஸ்யரைலியர்கமளக் கசாத்த யமசாயச ஒரு பபளத்த 

ஞசானியயபயன்று அயயசாத்திதசாசர் 

கட்டமமக்கும பதசான்மமும குறிப்பிடத்தக்கது. 

புத்த சங்கத்யதசார் வகுத்துளள விதிகளின்படி 

யமசாயச ஓர் உண்மம அந்தணர் என்பது 

பண்டிதரின் முடிவு. தசாயின் வயிற்றில் பிறந்த 

பிறப்பபன்றும உடலினின்றும ஒளிமயமசாக 

மசாற்றிப் பிறந்த பிறப்பபன்றுமசாக இரு 

பிறப்மபக் பகசாண்டதசாலும 

எல்லசாவுயிர்கமளயும தன்னுயிர் யபசால் கசாக்கும 

இரைக்கவுளளம பபற்றிருந்ததசாலும யமசாயச ஓர் 

யதசார்த்த பிரைசாமணர் ஆவசார். அவர் 

எகிப்தியனசாயிருந்த யபசாதிலும அவர் வசாழ்ந்தது 

சீன பருவதத்தியலயய. ஆதலசால் வட 



நசாட்டசாரைசால் சீனர்கபளன்றும இசயரைலர்கள 

என்றும பதன்னசாட்டசாரைசால் நசாகர்கபளன்றும 

அமழக்கப்பபறும கூட்டத்தசார்க்கும குருவசாக 

விளங்கினசார்; தியபத்தில் வசாழும புத்த 

குருக்கமளப் யபசால் லசாமசா பவன்று அமழக்கப் 

பபற்றசார். ஏசு இறுதியசாகப் யபசிய “ஏலி ஏலி 

லசாமசா சபக்தசானி” எனும பதசாடரில் உளள லசாமசா

யமசாயசமயக் குறிக்கும அமழப்பசாகும. யமசாயச 

நித்திய சீவனசாக வசாழுதற்குத் திரி பீடங்களசாகிய 

பசாவம பசய்யசாதீர், நன்மமமயக் கமடபிடிப்பீர், 

உளளத்மதத் தூய்மமயசாக்குவீர் எனும மூன்று 

கட்டமளகயள வழிகசாட்டின. எனயவ அவர் 

மரைணத்மத பவல்ல முடிந்தது. பபளத்த 

அறிஞர்கள யசாவரும உலகத் யதசாற்றத்மதயும 

அதன் முடிமவயும ஆரைசாயசாமல் உடமலயும 

அதன் உற்பவத்மதயும உண்மமமயயும 

ஆரைசாய்வசார்களசாதலசால் யமசாயச எனும மகசா 



ஞசானியும கருப்மபயின் வளர்ச்சிமயயும 

முடிமவயும பற்றி விரிவசாகப் யபசினசார். யமசாயச

களி மண்ணினசால் தன்மனப்யபசால் ஓர் உருவம 

பசய்து தனது சுவசாசத்மத அக்களி மண்ணுருவின்

மூக்கில் ஊதி அதமன உயிர்ப்பித்தசார் என்பமத 

உருவகமசாக விளங்கிக் பகசாளள யவண்டும. 

ஒவ்பவசாரு மனிதனுக்குளளும யதவன் என்னும 

புனிதமசான பபசாருளின் சுவசாசபமன்னும 

அறிபபசாருள இருக்கிறபதன்று அஞ்சிப் 

பசாவத்தின் பீடமசாகும கசாம, பவகுளி, 

மயக்கங்கமள அகற்றி அறிவு, அன்பு, அமமதி, 

ஈமக ஆகியவற்மறப் பபருக்கி நன்பனறியில் 

நிற்க யவண்டுபமன்பயத அதன் உட்பபசாருள. 

பபளத்த அறிஞர்கள பபண்ணின் உடலில் 

மசாணிக்கத்திற் பகசாப்பசாகிய நற்பலன் என்னும 

மக்கட்யபறும நஞ்சிற்பகசாப்பசாகிய தீய பலன் 

என்னும பிணி, மூப்பு, சசாக்கசாடு ஆகியமவ 



உண்படன்றும கூறியுளளது யபசால் யமசாயசயும 

பபண்மண ஒரு நந்தவனமசாகவும பபண்ணின் 

இமடமய நன்மம, தீமம அறியத்தக்க 

மரைமசாகவும இன்பத்மத ஒரு கனியசாகவும 

உருவகித்து அக்கனிமய உண்பதசால் 

மக்கட்யபறும அக்கனியின்பத்மதயய என்றும 

கருதுபவன் இறப்பிற்கு ஆளசாவசான் என்றும 

வற்புறுத்துவசார்.

யமசாயச 39 வயது வமரை எகிப்திலும, 79 வயது 

வமரை மடயர், யபசான்ஷியசா நசாடுகளிலும 

வசாழ்ந்து எண்பது வயதில் இஸ்யரைலியமரை 

எகிப்திலிருந்து விடுதமல பசய்து பஜரியகசா 

நகமரை இஸ்யரைலியர்க்குக் கசாட்டிவிட்டு ஒரு 

மமலயில் சமசாதியசாகி விட்டபடியசால் இவர் 

சீனசா மமலக்குச் பசன்றிருக்க வசாய்ப்பில்மல 

என்று கூறுவசார்க்கும விமடயளிப்பசார் பண்டிதர்.

புத்தபிரைசானின் அறவுமரைமய விமபிசசாரைன் 



கல்மமலயில் அடித்து மவத்திருக்க 

அக்கற்பலமகமய எடுத்துச் பசன்றவர் யமசாயச 

ஆவசார். கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஐந்நூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்யப தியபத்தியப் பபளத்த 

மடங்களில் பயன்பட்ட பஜபமசாமல, பபசாதுக் 

யகசாரிக்மக, வீதிவலம, பரிசுத்த ஜலம, தீபதூபப் 

பசாடல், குருக்கள உச்சிசவரைம யபசான்றமவ 

யசாவும புனித அகஸ்தீன் கசாலத்தில் எகிப்து 

வழியசாகக் பகசாண்டு யபசாகப்பட்டதசாக 

அபமரிக்க ஆய்வசாளர் ஒருவர் ஆய்வுக் கட்டுமரை 

தந்துளளசார். கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 260 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அயசசாக மன்னர் பபளத்த 

ஞசானிகமளக் கசாபூல், ஆப்கனிஸ்தசான், சிரியசா, 

மசாசியடசானியசா, கிரீஸ், எகிப்து ஆகிய 

இடங்களுக்கு அனுப்பியதசாக வரைலசாறு உண்டு. 

கி.மு. இரைண்டசாம நூற்றசாண்டில் பபளத்தர்கள 

சிரியசாவிலும பசாலஸ்தீனத்திலும அறத்மதப் 



யபசாதித்து வந்தசார் என்பமத அங்குளள 

கல்பவட்டுச் சசான்றுகள நிறுவும. 

ஆதியில்இந்தியசாவிலிருந்து பரைவிய தத்துவ 

ஞசானத்மத இந்தியர்களிடமிருந்து கியரைக்கரும 

கியரைக்கரிடமிருந்து யரைசாமியரும 

யரைசாமியரிடமிருந்து அவர் ஆட்சிக்குட்பட்ட 

நசாட்டசார் அமனவரும பபற்றசாபரைன்று 

ஆங்கியலய அறிஞர் யகசால்புரூக் கூறுவதும 

கருதத் தக்கபதன்று வசாதிடுவசார் அயயசாத்திதசாசர்.

உலகில் இதுகசாறும யதசான்றியுளள 

சீர்திருத்தக்கசாரைர்களுள உயர் 

பண்புமடயவபரைன்றும உலகம முழுவதும 

யபசாற்றப்பட்டவரும இன்றுளள அறிஞர்களசால் 

புகழப்படுபவரும புத்தபிரைசாயன ஆவசார். 

அவருமடய அறவுமரையின் சிறப்புணர்ந்து தன் 

மதம புற மதம என்று சினமுறசாமலும தன்னினம

புறவினம என்று யபதம பசாரைசாமலும களங்கமற்ற



ஆய்மவ யமற்பகசாண்டு நல்வழியில் நடப்பயத 

சத்திய தன்மமசாகும எனும அறிவுமரையயசாடு 

யமசாயச பற்றிய பதசான்மத்மத அயயசாத்திதசாசர் 

பரிந்துமரைப்பசார்.

அரைசியல், சமுதசாயம, வரைலசாறு, சமயம, 

இலக்கியம ஆகிய ஐந்து பபருந்துமறகளிலும 

நடந்திருந்த, நடந்து பகசாண்டிருந்த, நடக்கப் 

யபசாகின்ற யமசாசடிகமளயும, 

இருட்டடிப்புகமளயும இனம கண்டு 

யசாவர்க்கும விளங்குமசாறு எடுத்துச் பசசால்லிய 

அயயசாத்திதசாசர் தசாழ்த்தப்பட்யடசார் 

வசாழ்விற்கசாக இந்த ஐந்து களங்களிலும யபசாரைசாட

யவண்டியதன் இன்றியமமயசாமமமய 

உணர்ந்தவர். ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிக்க 

முடியசாமல் பிமணக்கப்பட்டு தமிழ்ச் 

சமுதசாயத்தின் யமல் தசாக்குதல் நடத்தப்பட்டு 

வருவமதக் கண்டுபகசாண்ட அவர் தமிழ்க் 



குடிகள பவல்ல யவண்டுமசானசால், ஆட்சி 

பசய்யும ஆங்கியலயர்களின் துமண 

அவர்களுக்குப் பபரிதும யதமவபயன்ற 

முடிவுக்கு வரை யநரிட்டது. நசாட்டிற்கு விடுதமல 

அளித்துவிட்டு அவர்கள பவளியயறிவிட்டசால் 

ஒடுக்கப்பட்யடசார் நிமல யமலும தசாழும 

என்பதசால் சுயதசிகளின் யபசாரைசாட்டத்மத அவர் 

ஆதரிக்கவில்மல. நசாட்டு விடுதமல முற்றுமசாகத்

தவிர்க்கப்பட யவண்டியது என்று அவர் 

கருதவில்மல. பூரைண சுயரைசாஜ்யம என்பது 

அடித்தள மக்களின் நல்வசாழ்மவ 

அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்டு கட்டப்பட 

யவண்டியது என்பது அவர் முடிவு. பவறும அரைசு

மசாற்றத்தசால் அவர்களுக்கு நன்மம ஏதும 

விமளயசாதயதசாடு பபருந்தீங்கும விமளயும 

என்பது அவர் அச்சம. தமிழகத்தில் அவருக்குப் 

பின் வந்த தமிழ் அறிஞர்களும சமுதசாய 



இயக்கங்களும நிறுவனங்களும அரைசியல் 

கட்சிகளும அவமரைப் யபசால் சிக்கலின் 

முழுப்பரிமசாணத்மதக் கண்டு பகசாளளவில்மல. 

எனயவ ஐந்து முமனகளில் ஏயதனும 

ஒரிரைண்டியலயய யபசாரைசாட 

முன்வந்தனர். தமலவர்களின் தன்னலம 

கசாரைணமசாகவும கட்சிகளின் பதவி ஆமச 

கசாரைணமசாகவும அவர்களின் அமரைகுமறயசான 

யபசாரைசாட்டங்கள பவற்றி பபற முடியசாது 

யபசாயிற்று. அயயசாத்திதசாசர் அஞ்சியது யபசாலயவ

பமகவர்களின் மக ஓங்கிற்று. தமிழ்ப் 

பழங்குடியினரின் யபசாரைசாட்டம 

கடுமமயசாக்கப்பட யவண்டிய நிமல அரைசியல் 

விடுதமலக்குப் பின்னும பதசாடர்ந்தது. இது 

அயயசாத்திதசாசரின் அறிவசாற்றலுக்கும 

பதசாமலயநசாக்கிற்கும பிற்கசாலம அளித்த அவர் 

விருமபசாத சசான்றிதழசாகும.



2. யவத உபநிடதங்கள: பமய்யும பபசாய்யும

புத்தர் அருளிய யபத வசாக்கியங்களிலிருந்து 

பிரைசாமணர்கள எவ்வசாறு யவதங்கமளயும 

உபநிடதங்கமளயும உருவசாக்கிக் 

பகசாண்டசார்கபளன்று அயயசாத்திதசாசர் கூறும 

கருத்து ஆழ்ந்து சிந்திக்கத்தக்கது.

புத்த சங்கங்களில் தங்கியிருந்த 

சமண முனிவர்கள புத்தபிரைசான் 

ஆதியில் யபசாதித்த 

அருபமசாழிகளசாம பசள பசாபஸ்ஸ

அகரைணம, குஸ்லஸ் வுபசமபதசா, 

சசித்த பரியயசாதபனம எனும 

மூன்று சிறந்த பமசாழிகளும 

முப்யபத மசாயிருந்த படியசால் 

திரியபத வசாக்கியங்கபளன்றும 



ஒருவர் யபசாதிக்கவும மற்றவர் 

யகட்கவுமசாயிருந்த படியசால் திரி 

சுருதி வசாக்கியங்களின் உபநிட்மச

யசார்த்தங்கமள விளக்கும பதளி 

பபசாருள விளக்கம 

முப்பத்திரைண்டுக்கும 

உபநிடதங்கபளன்றும வழங்கி 

வந்தசார்கள.

இவற்றுள . . . திரியபத 

வசாக்கியங்கபளன்பமதத் திரியவத

வசாக்கியங்கபளன சிலகசால் 

வழங்கி வீடு யபறசாம ஒரு 

பமசாழிமயயும யசர்த்து நசான்கு 

யபத வசாக்கியங்கள என்றும 



நசான்கு யவத வசாக்கியங்பளன்றும 

வழங்கி வந்தசார்கள. இதன் 

யபரைசானந்த அந்தரைசார்த்தமும 

ஞசானரைகசியசார்த்தமும இருக்கு, 

யசுர், சசாமம, அதர்வண பமன்னும

பசாமகப் பபசாருளின் பகுப்பும 

இவ்யவஷப் பிரைசாமணர்கள 

அறியசாது தங்கள தங்கள மனம 

யபசானவசாறு அக்கினிமயத் 

பதய்வபமனத் பதசாழும 

புருசீகர்களின் சரிமதகளில் 

சிலமதக் கூட்டியும குமறத்தும 

பபளத்தர்களசாம இந்தியர்களின்

சரித்திரைங்களில் சிலமதக் 

கூட்டியும குமறத்தும இருக்கு, 

யசுர், சசாம, அதர்வண, சசாமக 



பசாகங்களசாம நசான்கு யபத 

பமசாழிகமள நசான்கு 

வசாக்கியங்கபளன்று உணரைசாமலும

அந்நசான்கு வசாக்கியங்கள 

விளக்கமின்றி மமறபபசாருளசாய் 

உளளது கண்டு ஒவ்பவசாரு 

பமசாழியின் உட்பபசாருமளத் 

பதளளற விளக்குமசாறு யவத 

பமசாழிகளின் உபநிட்சயசார்த்த 

பமன்றும உபநிடதபமன 

வமரைந்துளள அந்தரைசார்த்தத்மத 

அறியசாமலும யவதபமன்னும 

பமசாழிமயப் பபரிய 

கட்டுப்புத்தக பமன்பறண்ணி . . . 

பபருங்கட்டுகளசாக வமரைந்து 

விட்டசார்கள.



அவ்யவதத்துள எழுதி மவத்துளள

சங்கதி யசாவும அக்கினிமயயய 

பதய்வமசாகத் பதசாழும 

கூட்டத்யதசார் சங்கதிகளும புத்த 

தன்மத்மதச் சசார்ந்த சங்கதிகளுயம

மலிவுறக் கசாணலசாமன்றி 

மற்றமவ ஒன்றும கிமடயசா. 

(அலசாய்சியஸ் I 668-69)

இருக்கு யவதத்மதயும மனுநீதிமயயும 

ஆங்கிலத்தில் பமசாழி பபயர்த்துளள பவண்டி 

யடசானிகர் (Wendy Doniger) எனும சிகசாயகசா 

பல்கமலக்கழகத்துச் சமயத்துமறப் யபரைசாசிரியர் 

யவதங்கள பற்றிக் கூறுபமவ இங்குக் 

கருதத்தக்கன. பிரைசாமணர்கள தங்கமள 



யமமபடுத்திக் பகசாளளவும தங்கள பசல்வசாக்மக

வளர்த்துக் பகசாளளவும தங்கள ஆதிக்கத்மத 

நிமலநசாட்டிக் பகசாளளவும சமயச் சடங்குகளில் 

மட்டுமல்லசாமல் வசாழ்க்மகயின் எல்லசாக் 

கூறுகளிலும தம பங்மக உறுதிப்படுத்திக் 

பகசாளளவும சற்றும அடக்கவுணர்யவசா, 

கூச்சயமசா, தயக்கயமசா, மனச்சசாட்சியின் 

உறுத்தயலசாவில்லசாமல் யபசுவமத யவதங்களில் 

கசாணலசாம என்பசார் (யடசானிகர் xxiii). பிறமரைத் 

துன்புறுத்தலும பிறமரைத் தம கட்டுப்பசாட்டுக்குள

பகசாண்டு வருதலும அவர்களுமடய 

யநசாக்கங்களசாகும. எனயவ வன்முமறயும 

அதிகசாரை பவறியும யபசாற்றப்படுவதல்லசாமல் 

அமவயய உலக இயற்மகபயன்றும உலக 

பநறிபயன்றும கசாட்டப் பபறுகின்றன.

சில்வியன் பலவி (Sylvian Levi) என்பசார் 

யவதங்களின் அடிப்பமட இலட்சியம 



மிருகத்தனமசானது (brutal), பபசாருளமுதல் 

தன்மமயது (‘materialistic’) என்று தமது La Doctrine

du Sacrifice Dans Les Brahmanas நூலில் விளக்குவது 

சரியசானயத என்றுமரைக்கும யடர்னிகர் யவதத்தில்

பதசாடக்கத்திலிருந்து இறுதி வமரை கசாணப்படும 

‘உணவு’, ‘உண்யபசார்’ பற்றிய பசய்திகயள 

யலட்யமசாடிஃப் (Leitmotif) ஆக இருப்பது பலவி 

சுட்டும கருத்திற்கு அரைண் பசய்யும என்பசார். 

சதபத பிரைசாமணசா (Satapata Brahmana) எனும நூல் 

இதமனத் பதளிவசாக “உண்பவனும 

உணவுமதசான் இங்கு உண்மமயில் எல்லசாம 

ஆகும” என்று பவளிப்படுத்தும. உணவுச் 

சங்கிலிமயக் பகசாண்யட யவதம கூறும 

சமுதசாயம விளக்கப்படுகிறது. யவதவுலகத்தில் 

யதவர்கள இவ்வுணவுச் சங்கிலியின் உச்சியில் 

உளளவர்கள. அவர்கள மனிதர்கள 

யவளவிகளில் அளிப்பவற்மற உண்கிறசார்கள, 



மனிதர்கள யவளவிகளில் பலியிடும 

விலங்குகள மூலமசாகத் தங்கள உடல்கமள 

உணவசாக அளிக்கிறசார்கள என்ற நமபிக்மகயின் 

அடிப்பமடயியலயய யவளவிகள நிகழ்த்தப் 

பட்டன. இச்சங்கிலித் பதசாடரில் யதவர்களுக்கு 

அடுத்துளள மனிதர்கள விலங்குகமளப் 

புசிக்கின்றசார்கள. விலங்குகள தமக்கு 

அடுத்துளள தசாவரைங்கமள உட்பகசாளகின்றன. 

அமவ மமழ அல்லது நீமரை உட்பகசாளளும 

நீரிலிருந்யத உணவு உண்டசாக்கப் பபறுகிறது. 

யவதம கசாட்டும சமுதசாயம ஆளயவசார் - 

ஆளப்படுயவசார், உண்யபசார் - உண்ணப் 

படுயவசார், ஏமசாற்றுயவசார்-

ஏமசாற்றப்படுயவசார்,வலியர்-எளியர் ஆகிய இரு 

பிரிவினமரைக் பகசாண்டதசாகும. யவதத்தின் 

கருத்மதயய பின்னசால் வந்த மனுநீதி 

“அமசயசாதமவ அமசபமவக்கும, நஞ்சற்றமவ 



நஞ்சுளளமவக்கும, மககளில்லசாதமவ 

மககளுளளமவக்கும, யகசாமழகள 

அச்சமற்றவர்களுக்கும உணவசாகின்றனர்” (மனு 

5:29) என்று குறிப்பிடுகிறது.

பகசால்லுவதும உண்பதும ஒரு நசாணயத்தின் 

இரைண்டு பக்கங்களசாக இங்குக் கருதப்படுகிறது. 

உண்பமதப் பமகவமன அடக்கித் 

யதசாற்கடிக்கும பதசாடர் நசாடகமசாக யவதம 

கசாட்சிப்படுத்துகிறது. ஓர் உயிர் உலகில் வசாழ 

யவண்டி மற்யறசார் உயிர் இரைங்கத்தக்க நிமலயில் 

தன்மனப் பலி பகசாடுக்கும தவிர்க்க முடியசாத 

பசயற்பசாடசாக உண்ணுதல் இங்குப் 

பசார்க்கப்படவில்மல. மசாறசாக, ஓருயிர் தசான் 

பவறுக்கின்ற, அல்லது தன்மன பவறுக்கின்ற, 

உயிர்கமள பவற்றியயசாடு அடக்குவயத 

உண்ணுதலசாகப் பசார்க்கப்படுகின்றது. சதபத 

பிரைசாமணசா, இதமனத் யதவர்கள தசாங்கள 



பவறுப்பவர்கமளயும தங்கமள 

பவறுப்பவர்கமளயும உணவசாக்கி அக்கினியில் 

யபசாட்டசார்கள; அக்கினிமய அவர்கள அவ்வசாறு 

மகிழ்வித்தசார்கள: அக்கினிக்கு அது உணவசானது;

யதவர்களின் பசாவத்மத எரித்தது. இது யபசாலயவ,

இப்பபசாழுது யவளவி பசய்யவசான் அவன் 

விருமபசாதவர்கமளயும அவமன 

விருமபசாதவர்கமளயும உணவசாக்கி அக்கினிக்கு 

அளிக்கிறசான். அவன் அக்கினிமய அவ்வசாறு 

மகிழ்விக்கிறசான்; அதனசால் அக்கினி யவளவி 

பசய்யவசானின் பசாவத்மத எரித்துவிடுகிறசான் 

(சதபத பிரைசாமணசா 6.6.311) என்று கூறும.

சமுதசாய வசாழ்வு நசான்கு வருணங்களசாக 

இவ்வடிப்பமடயியலயய பசார்க்கப்படுகிறது. 

பிரைசாமணர், சத்திரியர், மவசியர், சூத்திரைர் 

ஆகிய நசான்கு வருணத்தசாரும உண்யபசாரைசாகவும 

உணவசாகவும படிநிமல அமமப்புப் 



பபறுகின்றனர். உயிர்களின் தமலவரைசான 

பிரைஜசாபதி இவ்வுலகின் பல வசாய்கமளக் 

பகசாண்ட ஒரு யபருருவமசாகக் கசாட்டப் 

பபறுகிறசார். “சமய குரு (புயரைசாகிதர்) 

உன்னுமடய வசாய்களில் ஒன்று; அவ்வசாயினசால் 

நீ அரைசர்கமள உண்கிறசாய். அந்த வசாயசால் 

என்மன ஓர் உணவு உண்யபசானசாக ஆக்கு. அரைசன்

உன்னுமடய வசாய்களில் ஒன்று. அந்த வசாயசால் நீ 

மவசியர்கமள உண்கிறசாய். அவ்வசாயசால் 

என்மன ஓர் உணவு உண்யபசானசாக ஆக்கு” (கத 

உபநிஷதம 2.9). ‘நீ யசாமரை உண்கின்றசாயயசா 

அவமனவிட நீ பபரியவன், உன்மன யசார் 

உண்கின்றசாயனசா அவனிலும நீ சிறியவன்’ 

என்கின்ற நமபிக்மக இங்கு 

முன்மவக்கப்படுகிறது. யவதம கசாட்டும 

வசாழ்க்மகயில் ஒருவன் இன்பனசாருவனுமடய 

அழிவியலயய பசல்வனசாகிறசான்; 



இன்பனசாருவனுமடய இறப்யப அவனுக்கு 

வசாழ்வு தருகிறது. அவன் உண்ண 

யவண்டுமசானசால் இன்பனசாருவன் உணவசாக 

யவண்டும. இந்த அடிப்பமடயில் யநசாக்கினசால் 

உடலசாற்றல் உமடயவயன சமுதசாயத்தின் யமல் 

தட்டில் இருக்க யவண்டும. ஆனசால் 

பிரைசாமணர்கயளசா தசாங்கயள யமல் தட்டில் 

இருப்பவர்கபளன்றும தசாங்கயள யசாவமரையும 

உண்ணும உரிமம பபற்றவர்கபளன்றும 

தசாங்கள யவளவி பசய்வதசால் இந்நிமலக்குத் 

தகுதி உமடயவர்கபளன்றும எழுதி மவத்துக் 

பகசாண்டசார்கள. யவளவியில் அவர்களுக்கு 

அளிக்கப் பபறும பபசாருளகளுக்யகற்ப 

மற்றவர்களுக்கு இவ்வுலகில் பசல்வமும 

விண்ணுலகில் இடமும கிமடக்குபமன்று 

ஆமச கசாட்டினசார்கள. அரைசர்கள எவ்வளவு 

உடலசாற்றல், பமடவலி பகசாண்டிருந்தசாயரைனும 



அவர்கள பிரைசாமணர்கமளக் பகசாண்டு நடத்தும 

யவளவிகளினசாயலயய அவர்களது பவற்றி, 

யதசால்வி நிர்ணயிக்கப்படுபமன்றும 

மிரைட்டினசார்கள. ஐதயரைய பிரைசாமணத்தில் 

பிரைசாமணர்கள யசாகம பசய்யும அரைசர்களின் 

ஆற்றமலக் குமறக்க எப்படி ஏமசாற்ற யவண்டும,

மந்திரைங்கமள மசாற்றிச் பசசால்ல யவண்டும, 

யதமவப்பட்டயபசாது பபசாதுமக்கமள எவ்வசாறு 

அவர்களுக்கு எதிரைசாகப் புரைட்சி பசய்யத் தூண்ட 

யவண்டுபமன்றும கூறும பகுதிகமளயும 

கசாணலசாம.

வன்முமற, அதிகசாரைம ஆகியவற்மற 

அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்ட சமுதசாயம பற்றி 

யவதங்கள யபச இவற்றிற்கு யநர் எதிரைசான 

கருத்துக்கள பின்னசால் வலியுறுத்தப்பட்டன. 

யதவமதகமள மகிழ்விக்க யசாகங்கள பசய்ய 

யவண்டியதில்மலபயன்றும யசாகங்கள 



அவர்களுக்கு 

உணவசாகயவண்டியதில்மலபயன்றும 

பிருகதசாரைண்யக உபநிடதம (1410) கூறும. புலசால் 

உணயவ தமலசிறந்த உணவு என்று யவதம 

கூறியிருக்கப் பின்னசால் பிரைசாமணர்கள புலசால் 

உண்ணசாமம பற்றியும வன்முமறக்கு எதிரைசாக 

அகிமமச பற்றியும முன்னுக்குப் பின் முரைணசாகப்

யபசத் பதசாடங்கினசார்கள. இவ்விரைண்டு 

முரைண்பட்ட கருத்துகளும மனுநூலில் 

இடமபபற்றிருக்கக் கசாணலசாம.

When one further considers the intrusion 

into mainstream Hindu thought, as 

witnessed in texts like the Bhagavad Gita, 

of bhakti or devotionalism - with its 

emphasis on service, grace, humility and 

love-at about the same time as the 

composition of Manu, the full extent of the 



reversal of Vedic ideas is striking (Doniger 

- xxxiii).

சசாம யவத ஆங்கில பமசாழிபபயர்ப்பின் 

முன்னுமரையில் ஆர். கணபதி கூறும கருத்துக்கள 

சில நசாம அறிய யவண்டியமவ.

நசான்கு யவதங்களும ஒயரை எண்ணிக்மகயுளள 

மந்திரைங்கமளக் பகசாண்டமவ அல்ல. அமவ 

பவவ்யவறு அளவிலசானமவ:

சசாம யவதம - 

1,875 மந்திரைங்கள

யசுர் யவதம - 

1,976 மந்திரைங்கள

இருக்கு யவதம - 

10,552 மந்திரைங்கள



அதர்வ யவதம - 

5,038 மந்திரைங்கள

இருக்கு யவதத்தில் 10,552 

மந்திரைங்கள இருப்பதசாகச் 

பசசால்லப்பட்டசாலும 

உண்மமயில் அதன் மந்திரைங்கள 

8,629 மட்டுயம. எஞ்சியவற்றுள 

1,442 மந்திரைங்கள 

சசாமயவதத்திலிருந்தும, 481 

மந்திரைங்கள 

யசுர்யவதத்திலிருந்தும 

எடுக்கப்பட்டமவ. ஆனசால் 

இவற்மற இருக்கு 

யவதத்திலிருந்து பிற இரைண்டு 

யவதங்கள பபற்றனபவன்ற 

கருத்மதப் பபருமபசாலசானவர்கள 



பசசால்லி வருகின்றனர். இது 

தவபறன்பது எமமுமடய 

முடிவசாகும. ஏபனனில் சசாம, யசுர்

யவதங்கள ஏமனய யவதத்தினும 

மிகப் பழமமயசானமவ (கணபதி 

xix).

யவதங்களின் யதசாற்றம பற்றியும விரிவசாகப் 

யபசும கணபதி அமவ மனிதரைசால் ஆக்கப்பட்டு 

வசாய்வழி மரைபசாக வந்தமவயய என்பசார்.

யவதங்கள 

அநசாதியசானமவபயன்றும 

கடவுளசால் யநரைடியசாக 

முனிவர்களுக்குச் 

பசசால்லப்பட்டமவபயன்றும 

பலரைசாலும, புகழ்பபற்ற சில 

அறிஞர்களசாலும கூட 



நமபப்படுகின்றன. இது 

உண்மமயசாகசாது. நசாம 

இப்பபசாழுது யவதங்களின் 

கசாலத்மத நிர்ணயிக்க இயலும. 

அமவ கடவுளின் கூற்றுகள என்ற 

எண்ணம யவதம என்ற 

பசசால்லசால் விமளந்த தவறசாகும.

‘யவதம’ என்பது பபசாதுவசாக 

அறிவு எனும பபசாருள தரும. 

எல்லசா அறிவும கடவுளிடமிருந்து 

பபறப்படுவயதயசாயினும 

அச்பசசால் நூமலக் 

குறிக்குமயபசாது இப்பபசாருமள 

மனத்தில் பகசாண்டு கடவுளசால் 

ஆக்கப்பட்டபதன்று பசசால்லுவது

அறியசாமம ஆகும.



“பவளிப்பசாடு” (Revelation) என்ற 

பசசால்லும தவறசாகயவ புரிந்து 

பகசாளளப்பட்டுளளது. 

மனிதனுமடய மூமளயில் பூட்டி 

மவக்கப்பட்டிருந்த அறிவு, 

பமசாழி வடிவத்தில் 

பவளிப்படுத்தப்பபற்றமதயய 

இது குறிக்கும. இத்தமகய 

பவளிப்பசாடுகளின்மூலம 

மசாந்தயனயன்றி, யநரைடியசாகக் 

கடவுயள இவற்மற 

பவளிப்படுத்தினசார் என்பதும 

சரியன்று (கணபதி 19-20).

சசாம, யசுர் யவதங்களில் அவற்றின் 

ஆசிரியர்களின் பபயர்கள 

குறிப்பிடப்படவில்மலபயன்றும அவற்றில் 



பசசால்லப்படுபமவ பயல்லசாம மரைபு வழி 

வந்தமவபயன்றும பதரிவிக்கும கணபதி 

யவதங்கயள அமவ கடவுளசால் 

இயற்றப்பட்டமவபயன்று எங்கும பசசால்லிக் 

பகசாளளவில்மல பயன்றும எடுத்துமரைப்பசார்.

யவதங்கள யதசான்றிய இடம ஆர்க்டிக் வட்டம 

(Arctic Circle) என்பது கணபதியின் முடிவு. 

யதவர்கள, அசுரைர்கள எனும இரு மனித 

இனத்தவர் அங்கு வசாழ்ந்தனர் என்றும 

இவர்கமளத் பதய்வங்கள என்று கூறுவது 

தவபறன்றும அன்னசார் ஆர்க்டிக் வட்டம 

பனியசால் தசாக்கப்பட்டயபசாது அங்கிருந்து 

கிளமபி மத்திய ஆசியசாவில் குடியயறினர் 

என்றும அவர்களுள அசுரைர் என்பசார் இன்மறய 

ஈரைசானுக்குச் பசன்று அங்கிருந்த 

பசார்சியருக்கு(Parsees)த் தமது பண்பசாட்மடக் 



கற்பித்தனர் என்றும, யதவர் என்பசார் இன்மறய 

ஆப்கனிஸ்தசானத்திலும அதற்கும கிழக்கிலிருந்த

நசாடுகளிலும பரைவி மமலப்பகுதிகளில் வசாழ்ந்து 

சமபவளிகளில் வசாழ்ந்த இன்மறய 

இந்தியர்களின் முன்யனசார்களுக்குத் தமது 

பண்பசாட்மடத் தந்தனர் என்றும நமமுமடய 

மூதசாமதயர் யதவர்கள, அசுரைர்கள 

ஆகியயசாரினின்றும யவறுபட்ட இனத்தவர் 

என்றும யதவரும அசுரைரும தமக்குள 

எப்யபசாதும யபசாரிட்டுக் பகசாண்டிருந்தசாலும, 

தசாம குடியயறிய பகுதிகளில் வசாழ்ந்த 

மக்கயளசாடு ஒற்றுமமயசாகயவ 

இருந்தசார்கபளன்றும சமஸ்கிருதமசானது 

யதவ,அசுரைர்களின் தசாய் பமசாழியயபயன்றும 

சசாம, யசுர் யவதங்களும அவர்களுமடயமவயய 

பயன்றும இந்திரைன், அக்கினி, மித்ரைன், வருணன், 

வசாயு, யமன், பிரைமன் யபசான்றவர்கள யதவ 



இனத்தின் தமலவர்கயள பயன்றும 

அவர்களுமடய பண்பசாடும பமசாழியும 

கமலயும இந்தியர்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டனபவன்றும கருத்தறிவிப்பசார்.

திலகர் யவதங்களின் பிறப்பிடம ஆர்க்டிக் 

வட்டம என்று பசய்திருக்கும ஆய்வு முடிவு ஒரு 

திருத்தத்திற்குரியது என்பது கணபதியின் வசாதம. 

திலகர் தமக்கு ஆதசாரைமசாக இருக்கு 

யவதத்திலிருந்து பசாடல்கமள எடுத்துக் 

கசாட்டியிருப்பினும அவர் பசசால்லுவது யபசால் 

இருக்க யவதம ஆர்க்டிக் வட்டத்தில் 

யதசான்றியதன்று என்றும சசாம, யசுர் யவதங்கயள 

அங்குப் பிறந்தனபவன்றும இருக்கு யவதம 

பின்னசால் இந்திய மண்ணில் யதசாற்றம 

பபற்றபதன்றும கணபதி வசாதிடுவசார்.



சசாமயவதத்தின் பசாடுபபசாருள 

என்னபவன்பதிலும கணபதியின் நமபிக்மக 

மற்றவர்களின் எண்ணத்திலிருந்து மசாறுபட்டது. 

இந்த யவதம முற்றுமசாகப் பரிணசாம வளர்ச்சி 

(Evolution) பற்றியய யபசுகின்றது. மூமளயும 

பபசாறிகளும உடலும எவ்வசாறு 

பசயல்படுகின்றனபவன்றும அவற்மறச் 

பசயல்படுத்தும யதவர்கள யசார் யசார் என்பதும 

இவ்யவதம பசசால்லும பசாடங்களசாகும. 

இத்யதவரிடம மனிதன் தன் நல்வசாழ்க்மகமய 

யவண்டும கடவுள வசாழ்த்துகளும 

இவ்யவதத்தில் இடமபபறுகின்றன. 

சசாமயவதமும யசுர் யவதமும மண்ணுலகில் 

நிகழ்ந்த கூர்தலறம பற்றியய யபசுகின்றன என்ற 

முடிமவ முன்மவக்கும கணபதி 

அதற்யகற்றசாற்யபசால் அவ்யவதத்தில் 



பசசால்லப்படும பசாத்திரைங்கள, 

நிகழ்ச்சிகமளபயல்லசாம குறியீட்டுப் 

பபசாருளகளசாகக் பகசாளவர்.

தமல: விண்ணுலகம, மமல, 

பசாமற, கூட்டம, கடல்

உடல்: பசு, பிணம, எருமம, உலகம, 

நிலம, சிமற

மூமள: இதயம, குழமபு, கஞ்சி, 

ஆகசாயம

மூமளயின் பசல்கள: விண்மீன்கள, 

விசுயதவர்கள, துளிகள, தசானியம

நரைமபுகள: புல், முடி, நூல், பசாமபு, 

நசாணல், சிலந்திக்கூடு

முதுகுத் தண்டுவடம: பசாமபு, தூண், 

உத்தரைம, மரைம

மண்மடயயசாடு: பிப்ரு

பிரைசாணசா: அசுவம (குதிமரை), பசயல்



யக்ஞசா, யஜசா, யசசாம யக்ஞசா: 

வசாழ்க்மக நடவடிக்மக

சசாம யவதத்மத விளக்கியவர்களும பமசாழி 

பபயர்த்தவர்களும மமல, பசு, புல், பசாமபு, 

குதிமரை யபசான்றவற்மறக் குறியீடுகளசாகக் 

பகசாளளசாததசால் அதன் உண்மமப் 

பபசாருளறியசாது திண்டசாடியிருக் 

கிறசார்கபளன்பது சசாயனரின் விளக்கத்மத 

அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்ட கிரிஃபித்(R.T.H. 

Griffith)தின் பமசாழிபபயர்ப்பும, ஆர்ய 

சமசாஜத்மதச் யசர்ந்த தயசானந்த சரைஸ்வதியின் 

இந்தி பமசாழிபபயர்ப்பும, அதமன 

அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்ட யதவிசந்தின் 

ஆங்கில பமசாழிபபயர்ப்பும சசாமயவதத்தின் 

பபசாருமளப் பிமழபடவுணர்ந்து பபருமபசாலும 



முட்டசாளதனமசான விளக்கங்கமளயய 

தருகின்றன பவன்பதும கணபதியின் கருத்து 

(கணபதி xiv). நசான்கு யவதங்களில் 

தமலசிறந்ததசாகிய சசாமயவதத்மத 

இவர்களிடமிருந்பதல்லசாம கசாப்பசாற்றயவ தசாம 

ஒரு பமசாழிபபயர்ப்மபத் தருவதசாகவும அவர் 

அறிவிப்பசார்.

மனிதனின் தமலவிதி பற்றிச் சசாமயவதம கூறும 

கருத்து உபநிடதங்களும பின்னசால் வந்த 

சசாத்திரைங்களும கூறும கருத்தினின்றும முற்றும 

மசாறுபட்டபதன்பது கணபதியின் அறிவிப்பும 

அமறகூவலும ஆகும. மனிதன் பல பிறவிகள, 

பலவித அனுபவங்களுக்குப் பிறகு ஞசானம 

பபற்று அவமனப் பமடத்தவயனசாடு 

இரைண்டறக் கலந்து விடுகிறசாபனன்னும 

இந்துக்களின் இன்மறய நமபிக்மகயய 

சசாமயவதத்திற்குப் பின்னசால் வந்த நூல்கள 



கூறுவதசாகும. இது தவறசானபதன்று சுட்டும 

கணபதி, இஃயத மனிதனின் தமலவிதியசானசால் 

இமறவன் எதற்கசாக மனிதமன உருவசாக்க 

அருமபசாடு பட்டிருக்க யவண்டும என்று 

யகட்பசார். இந்து சசாஸ்திரைங்கபளல்லசாம 

மனிதனுக்கு ஞசானம ஏற்பட்டவுடன் மனிதனின் 

ஆன்மசா இமறவனின் ஆன்மசாயவசாடு 

என்பறன்றும ஒன்றித்து இருப்பது என்று 

உணர்கின்றசான் என்று கூறும. அப்படியசானசால் 

தனி ஆத்மசா என்று ஒன்றில்லசாதயபசாது எது 

பரைமசாத்மசாயவசாடு ஐக்கியமமடய யவண்டும 

என்றும கணபதிவினவுவசார் (கணபதிxvi).

இச்சசாஸ்திரைங்களினின்றும பபரிதும யவறுபட்ட 

இரைண்டு கருத்துக்கமளச் சசாமயவதம 

முன்மவக்கிறது என்பது அவர் தரும விளக்கம 

(1). இன்று வசாழ்வதும இனி வரைப்யபசாவதும 

ஆகிய யசாவும புருஷபனன்றும சவிதசா பவன்றும



விஷ்ணு பவன்றும அமழக்கப்படுவதினின்றும 

யவறசானமவ அல்ல. எல்லசா நடவடிக்மககளும 

அவனுமடயமவ; அவயன எல்லசா 

வுயிர்களசாகவும உலகங்களசாகவும தன்மன 

பவளிப்படுத்துகிறசான். அவன் மனிதமனத் 

தன்னுமடய பிமபத்தில் பமடக்கிறசான்; ஆனசால் 

மனிதன் ஒவ்பவசாரு உணர்வசாக ஏழு 

உணர்வுகமளயும இழந்து அமசயசாப் பபசாருள 

நிமலக்குத் தன்மனத் தசாழ்த்திக் பகசாளகிறசான். 

யதவர்கள அவமன மீண்டும படிப்படியசாக 

யமயல பகசாணர்ந்து இறுதியில் மனித நிமலக்கு 

ஏற்றுகின்றனர். இந்நிமலயில் அவன் பல 

இன்னல்களுக்கு ஆளசாகுமயபசாது தன்னுமடய 

பிறப்பிடமசாகிய விண்ணுலகத்மத மீண்டும 

அமடய அவசாவுகின்றசான். இமறவனிடம 

இமடயறசாது யவண்டுதல் மூலம விண்ணுலகம 

யசர்ந்தவுடன் மீண்டும மண்ணுலகில் பிறக்கும 



ஆமசயயற்பட்டு மண்ணுலகம வந்து 

மண்ணுலக அனுபவங்கமளப் பபறுகின்றசான். 

அவன் என்றும அவமனப் பமடத்தவயனசாடு 

ஒன்றித்துப் யபசாவதில்மல. இந்துக்கள 

யபசாற்றும உபநிடதங்களும சசாத்திரைங்களும 

மனித வசாழ்வு பற்றிக் கூறுவதற்கு மசாறசான 

கருத்மதச் சசாமயவதம கூறுவதசாக கணபதி 

வசாதிடுவது வியப்புக்குரியது.

சசாமயவதப் பசாடல்களுக்கு ஒன்றுக்பகசான்று 

பதசாடர்பில்லசாத யவறுபட்ட பபசாருளகள 

கூறப்பட்டிருக்கின்றனபவன்பதற்குக் கணபதி 

தமது பமசாழிபபயர்ப்பு நூலில் எடுத்துக்கசாட்டும 

சசான்றுகமளயய தரைலசாம.

மந்திரைம 755:

(i) கிரிஃபித்தின் பமசாழிபபயர்ப்பு:

அவனுமடய பதசான்மமயசான பபருமமக்குப் 



பின், அவர்கள, அச்சமற்றவர்கள, ஆயிரைம 

பரிசுகமள பவன்ற அந்த முனிவனிடமிருந்து 

ஒளியுமடய பசாமலப் பபற்றிருக்கிறசார்கள.

(ii) தயசானந்த சரைஸ்வதி, யதவிசந்த் 

பமசாழிபபயர்ப்பு:

வணக்கத்திற்குரிய அமமுனிவர்கள, 

இமறவனின் யவதச் சிறப்மப அடிபயசாற்றி, 

அறிமவப் பபறுகிறசார்கள. அவ்வறிவு ஆயிரைம 

பயன்கமளக் பகசாடுப்பதசாகும; 

புலன்களுக்பகட்டசாத பபசாருளகளுக்பகல்லசாம 

விளக்கம தருவதசாகும.

(iii) கணபதியின் பமசாழிபபயர்ப்பு:

முன்மசாதிரியய, விண்ணுலகத்தின் விருப்பப்படி,

உணர்வு பசார்மவகமள (பசால்) யநரைடியசாகக் 

பகசாடுக்கிறது. முனிவர்களசால் ஆயிரைக்கணக்கில் 

ஈயப்பபறும அமவகமள நசாம குடிக்கியறசாம.



மந்திரைம: 1246

(i) கிரிஃபித்தின் பமசாழிபபயர்ப்பு:

இந்திரையன, யசசாமயன, பருந்து பகசாண்டு வந்த 

ரைசத்மத, உனக்கு உற்சசாகமூட்டக் குடிப்பசாயசாக. 

ஏபனனில் நீயய அரைசன், மனிதர்களின் 

குடுமபங்கள யசாவற்றிற்கும தமலவன்.

(ii) தயசானந்த சரைஸ்வதி, யதவிசந்த் 

பமசாழிபபயர்ப்பு:

எல்லசா ஆற்றல்களும உமடய இமறவயன, 

உன்யனசாடு இணக்கமசாகவுளள மனிதர்கமளக் 

கசாப்பசாற்று; அவர்கள பசசால்வமதக் யகள; மிகச் 

சிறிய உயிமரையும வசாழ மவ.

(iii) கணபதியின் பமசாழிபபயர்ப்பு:

அக்கினியய, மூமளயின் பசல்களில் 

விருப்பமுளளவனசாதலசால் மனிதர்களுக்கு 

ஆர்வத்யதசாடு நீ உதவுகிறசாய்; 

வியப்புண்டசாக்குமசாறு, நீ மமலயின் யமல் 



உயிர்கமள நசுக்குகிறசாய், புதியவுயிர்கமள 

உண்டசாக்குவதற்கசாக, குழந்மதகமள நீயய 

பசாதுகசாக்கின்றசாய்.

மந்திரைம 1313:

(i) கிரிஃபித்தின் பமசாழிபபயர்ப்பு:

ஆதலசால் யசசாமமன, புனிதமசான பரிசுகளில் 

தமலயசாயமத, நீர் ஊற்றுகளில் ஓடியிருக்கின்ற, 

மனிதர்களுக்கு நண்பமன, பதளிப்பசாயசாக. 

அவன் கற்களசால் யசசாமமன 

பவளிப்படுத்தியிருக்கின்றசான்.

(ii) தயசானந்த சரைஸ்வதி - யதவிசந்த் 

பமசாழிபபயர்ப்பு:

விந்து தசான் மிகச் சிறந்த உயிர் ஊட்டும ஆதரைவு, 

மனிதனின் நண்பன், ஆற்றல் தருவது, உணர்வுப் 

பபசாறிகளுக்கு ஊக்கமூட்டுவது; பிரைமச்சரிய 

முமறகளசால் அது பமடக்கப் பபறுகிறது. 

கற்றறிந்தவர்கயள! கீழிருந்து அது யமயல 



தமலக்குப் பசாயுமசாறு பசய்யுங்கள.

(iii) கணபதியின் பமசாழிபபயர்ப்பு:

அமவகள (கருத்துகள) யசசாமனிடமிருந்து மிகச் 

சிறந்த வழிபசாட்டுப் பபசாருளகளசாக அறிவுக்குச் 

பசல்லுகின்றன. அமவ மனிதர்களுக்குப் 

(பசார்மவகளசாகிற) பசல்வம தருகின்றன. 

நடவடிக்மகயய அமவகளுக்கு விடுதமல 

அளித்துச் யசசாமனுக்கு உற்சசாகமூட்டி 

அமவகமள மமலக்கு(மூமளக்கு)த் தருகிறது.

யமமல நசாட்டினரைசான கிரிஃபித்தின் 

பமசாழிபபயர்ப்பு சமஸ்கிருத மூலத்மத 

உளளவசாறு தருகிறது. தயசானந்தரும கணபதியும 

தங்களுமடய கற்பமனப் பபசாருளகமளப் 

பசாடல்களுக்கு ஏற்றி அவற்மறத் பதசாடர் 

உருவகங்களசாகவும குறியீட்டுப் பபசாருள 

உமடயனவசாகவும கசாட்ட முயல்கின்றனர் 

என்பது இச்சசான்றுகளசால் பதளிவசாகும. 



சசாமயவதப் பசாடல்கள யமபலழுந்தவசாரியசாகக் 

கூறுவனயவ அவற்றின் உண்மமயசான பபசாருள 

என்பதிலும அவற்றிற்கு உட்பபசாருள 

ஏதுமில்மலபயன்பதிலும ஐயமிருக்க 

வழியில்மல.

உபநிடதங்கள யவத பவளிப்பசாட்டின் இறுதிக் 

கட்டத்மதச் சசார்ந்தமவபயன்றும மந்திரைங்கள 

முதல் கட்டமசாகவும பிரைசாமணங்கள இரைண்டசாம 

கட்டமசாகவும ஆரைண்யகங்கள மூன்றசாம 

கட்டமசாகவும உபநிடதங்கள நசான்கசாம 

கட்டமசாகவும 

எண்ணப்பட யவண்டியமவபயன்றும 

கமடசியசாக வந்த உபநிடதங்களின் 

உபயதசங்கள யவதசாந்தம என்று 

அமழக்கப்படுகின்றனபவன்றும 

இமவகளுக்குள முரைண்பசாடு ஏதும 

இல்மலபயன்றும மந்திரைங்கள கூறும 



சடங்குகமள பிரைசாமணங்களும பமய்யுணர்வுக் 

கூறு(Mystical Elements)கமள ஆரைண்யகங்களும 

உபநிடதங்களும வலியுறுத்தினும 

உபநிடதங்கள யவதங்களினின்றும 

யவறுபடுகின்றனபவன்று கூற முடியசாபதன்றும 

அமவ யவதங்களின் விளக்கங்களசாகவும 

விரிவசாக்கங்களசாகவும கருதப்பட 

யவண்டியமவபயன்றும உபநிடதங்கமளப் 

பற்றி எழுதியுளள ரைசாதசாகிருஷ்ணன், டி.எஸ். 

சர்மசா (D.S.Sharma)யபசான்யறசார் கருத்தறிவிப்பர்.

உபநிடதங்களின் பசாடுபபசாருளகள என்று சர்மசா 

அமடயசாளம கசாட்டுபமவ நசான்கு: (1) அமவ 

பிரைமன், ஈஸ்வரைன் ஆகிய இரைண்டு பற்றியும 

யபசுகின்றன. இவ்வுலகத்யதசாடு 

பதசாடர்புபடுத்தி மனிதர்களின் கண்ணசாடி 

பகசாண்டு பசார்க்கப்படும கடவுள ஈஸ்வரைன் 

ஆவசார். இவ்வுலகத்யதசாடு 



பதசாடர்புபடுத்தப்படசாமல் கடவுளசாகயவ 

பசார்க்கப்படுபவர் பிரைமன் ஆவசார். பின்னசால் 

வந்த சசாத்திரைங்களில் இவர்கள சகுண 

பிரைமபனன்றும நிர்குணபிரைமபனன்றும 

அறியப்பட்டனர். (2) அமவ எல்லசாப் 

பமடப்புகளிலும மமறந்துளள ஆன்மீக 

வளர்ச்சிமயயும வசாழ்க்மகயின் எல்லசாக் 

கூறுகளுக்கும அது பபசாருந்துமசாற்மறயும கண்டு

எடுத்துமரைத்தன. (3) அமவ மனிதனின் அகநிமல

(Inner being) பற்றிய உளபளசாளிகமளத் 

தருகின்றன.(4) மனிதன் வசாழ்வு, இறப்பு 

மூலமசாக இவ்வுலகில் பபறும வளர்ச்சி பற்றியும

யபசுதற்கரிய பிரைமத்தில் அவன் விதி இறுதி 

அமடவமதப் பற்றியும அமவ விரிவசாக 

விளக்குகின்றன.

உபநிடதங்கள பற்றி இத்தமகய பசாரைசாட்டுகள 

குவிக்கப் பட்டிருந்தசாலும அவற்மற ஆழ்ந்து 



யநசாக்குவசார் யவறு முடிவுகள எடுக்க யநரும. 

யவதங்களினின்றும அமவ 

மசாறுபடவில்மலபயன்று கூறும சர்மசாயவ 

“உபநிடதங்கள ஒரு கீழ்த்தரைமசான யவளவிச் 

சமயத்மத (A rather low type of sacrificial religion) 

எக்கசாலத்திற்கும பபசாதுவசான ஓர் அரிய 

பமய்யுணர்வுச் சமயமசாக (A great mystical religion) 

மசாற்றும பபரிய பணியில் ஈடுபட்டன” என்று 

கூறுவசார் (சர்மசா, 2). ஆனசால் யவளவிச் 

சமயத்மதயும யவளவிமயயும புகழ்ந்து பசாடும 

இடங்கள உபநிடதங்களிலும உண்டு. 

சுயவதசாஸ்வதரை உபநிஷதம,

எல்லசாக் கடவுளரும வசாழும 

மிகவுயர்வசான, மசாறுபசாடு 

அமடயசாத விண்ணுலகில் 

இருக்கு யவதமும உளளது. 

அவமன அறியசாதவன் இருக்கு 



யவதத்மத மவத்துக் பகசாண்டு 

என்ன பசய்வசான்? இமதத் 

பதரிந்தவர்கயள அமரைத்துவம 

அமடவசார்கள.

அனுபவிக்கிறசான். இரைண்டு 

எழுத்துக்கமளத் தியசானிப்பவன் 

யஜஜ(Yajus)க்களசால் 

இமடப்பட்ட உலகத்திற்கு, 

யசசாமனின் சந்திரை - உலகத்திற்கு 

அமழத்துச் பசல்லப்படுகிறசான். 

யசசாமனின் உலகத்தில் 

ஆன்மசாவின் தனிப்பபருஞ் 

சிறப்மப அனுபவித்துவிட்டுத் 

திருமபுகிறசான். மூன்று 

எழுத்துகளின் மூலமசாக 

யசாவர்க்கும யமலசான புருஷமனத்



தியசானிப்பவன் ஒளியில், 

கதிரைவனில் முழுமம 

பபறுகிறசான். பசாமபு தன் யதசாமல 

நீக்குவது யபசால், அவன் 

பசாவத்திலிருந்தும 

தீமமயிலிருந்தும விடுதமல 

பபறுகிறசான்; 

சசாமன்(Samans)களசால் 

பிரைமனுமடய உலகிற்கு 

அமழத்துச் பசல்லப்படுகிறசான். 

வசாழும ஆன்மசாக்களுளள 

இவ்விடத்திலிருந்து இந்த 

மசாளிமகயிலிருக்கும யசாவர்க்கும 

யமலசான புருஷமனப் 

பசார்க்கிறசான். மூன்று 

எழுத்துகளும மரைணத்தசால் 

தசாக்கப்பட்டுளளன. ஆனசால் 



இப்பபசாழுது அமவ 

பிரிக்கப்படசாமல் 

ஒன்யறசாபடசான்று 

இமணந்துளளன. ஆன்மசாவின் 

உள, பவளி, இமடப்பட்ட 

பசயல்கள 

முழுமமயசாக்கப்படுகின்றன. 

ஆன்மசா அறிகிறது; அது 

நடுக்கமுறுவதில்மல. 

இருக்குளசால் அந்த உலகமும, 

யஜஜுக்களசால் இமடப்பட்ட 

உலகமும, சசாமன்களசால் 

பிரைமனின் உலகமும நமக்கு 

அறிவிக்கப்படுகின்றன. ‘ஓம’ 

மூலமசாக அறிவுமடயவன் 

அவமனயும, அவனுமடய 

வீட்மடயும அமமதியசானதும 



வயதற்றதும அச்சமில்லசாததும 

அழிவில்லசாததுமசான உயரிய 

ஆன்மசாமவயுமகூட அமடகிறசான்

(அரைவிந்தர் 9).

இப்பகுதிமய ஆங்கிலத்தில் பமசாழிபபயர்த்துக் 

பகசாடுக்கும அரைவிந்தர் இதிலுளள குறியீடுகள 

நமது அறிவிற்குப் புலப்படவில்மலயசாயினும 

அமவ ஆன்ம வளர்ச்சியின் பவவ்யவறு 

படிநிமலகளின் உளவியல் அனுபவத்மத 

விளக்குகின்றன என்பதில் ஐயமில்மல என்பசார். 

பசாமரை மக்களின் மூடநமபிக்மகமயபயடுத்துச் 

பசசால்லும இவ்வடபமசாழி மூலம பிமழகள 

நிமறந்ததசாக இருப்பதசால் அதன் யநரைசான 

பபசாருள புரியசாமல் யபசானயத தவிரை, 

பயன்படுத்தப்பட்டமவபயல்லசாம நுட்பமசான 

குறியீடுகள என்பதசால் அல்ல என்னும 



உண்மமமய அரைவிந்தர் ஏற்றுக் பகசாளள 

மறுக்கிறசார். வசாய்பமசாழியசாக வந்த பின்னர் 

தமலமுமற தமலமுமறயசாக பவவ்யவறு 

பிரைதிகளசாக எழுதப்பட்டமமயசால் 

யவதங்களிலும உபநிடதங்களிலும பல 

பிமழகள மூலத்மத அறிய முடியசாத நிமலயில் 

மலிந்து கிடக்கின்றன என்பமத அவற்மறப் 

படித்துப் பசார்ப்பசார் அறிய முடியும.

உபநிடதங்களில் சில வடபமசாழிச் பசசாற்கள 

எப்பபசாருளில் பயன்படுத்தப்பபற்றன என்று 

பதரியசாததசாலும அமவ பலவசாறு பபசாருள 

உமரைக்கப் பபறுகின்றன. தத்தம 

கருத்துக்கமளயும பகசாளமககமளயும ஏற்றிப் 

பல எளிய பபசாருளுமடய கூற்றுகமள தத்துவ 

நூல்களசாகக் கசாட்ட யவண்டும என்ற யநசாக்கில் 

அவற்றில் பசசால்லப்பட்டுளள யசாவற்றிற்கும 

குறியீட்டுப் பபசாருள தரை முமனவசார்க்கு 



யவதங்களில் மட்டுமல்லசாமல் 

உபநிடதங்களிலும பல இடர்ப்பசாடுகள 

விமளவது கண்கூடு. உபநிடதங்கமள எட்டசா 

உயரைத்திற்கு ஏற்ற முயலும அரைவிந்தர் பபரிய 

தத்துவ விற்பன்னரைசாயிருந்தும பல இடங்களில் 

தடுமசாறக் கசாணலசாம. தமமுமடய 

முன்னுமரையில்,

This Vedic and Vedantic imagery is foreign

to our present mentality which does not 

believe in the living truth of the symbol, 

because the revealing imagination 

intimidated by the intellect has no longer 

the courage to accept, identify itself with 

and boldly embody a psychic and spiritual 

vision; but it is certainly very far from 

being a childish or a primitive and 

barbarous mysticism; this vivid, living, 



luminously poetic intuitive language is 

rather the natural expression of a highly 

evolved spiritual culture (அரைவிந்தர், 8).

என்று யவத, உபநிடதங்களுக்குக் குறியீட்டு 

முமறயில் தசாம அளிக்கப் யபசாகும 

விளக்கங்களுக்கு அடித்தளம அமமத்துக் 

பகசாளகிறசார். நசாகரிக முதிர்ச்சியற்ற ஓரினம 

தன்னுமடய இன்பங்கமளயும துன்பங்கமளயும

அச்சங்கமளயும நமபிக்மககமளயும உளளவசாறு

கூறியிருக்க, அக்கூற்றுகள அவ்வினத்தின் 

பண்பசாட்டு உயர்மவக் 

கசாட்டவில்மலபயன்பதசால் அவற்றிற்குக் 

குறியீட்டு விளக்கங்கள பகசாடுத்து உயர்ந்த 

தத்துவங்கமள அமவகள பசசால்லியிருப்பதசாகக் 

கசாட்டுவது யநர்மமயசாகுமசா, நமமம நசாயம 

ஏமசாற்றிக் பகசாளவது ஆகசாதசா என்ற யகளவிக்கு 



அரைவிந்தர் விமட தரைவில்மல; அக்யகளவிமய 

அவர் எழுப்பவும இல்மல.

உயர்ந்த குறியீட்டுப் பபசாருளுக்கு இடந்தரைசாத 

பகுதிகள வரும யபசாபதல்லசாம இப்பபசாழுது 

இவற்றின் உட்பபசாருள நமக்குப் புரியவில்மல 

என்று அரைவிந்தர் தட்டிக் கழிப்பமதயும 

கசாணலசாம. பிரைஸ்ன உபநிஷதம ‘ஓம’ என்ற 

மந்திரைத்தின் ஆற்றமலக் கீழ்க் கண்டவசாறு 

விளக்குகிறது.

சத்யகசாமசா, “ஓம” எனும பசசால் 

மிகச் சிறந்த பிரைமன்; அது கீழசான 

பிரைமன். எனயவ அறிவுமடயவன் 

ஒன்றிற்யகசா அல்லது மற்றதற்யகசா 

பிரைமனின் இந்த வீட்டு 

வழியசாகத்தசான் யபசாக யவண்டும. 

ஓர் எழுத்மத மட்டும 



தியசானிப்பவன், அதன் மூலம 

அறிமவப் பபறுகிறசான்; 

விமரைவில் இவ்வுலகத்மத 

அமடகிறசான். அவமன 

இருக்குகள (Riks) 

மனிதர்களுமடய உலகத்திற்கு 

அமழத்துச் பசல்கிறசார்கள. அங்கு 

அவன் தவத்திலும, 

பிரைமச்சரியத்திலும, 

நமபிக்மகயிலும முழுமம 

பபற்று ஆன்மசாவின் 

பபருமமமய

அனுபவிக்கிறசான். இரைண்டு 

எழுத்துக்கமளத் தியசானிப்பவன் 

யஜஜ(Yajus)க்களசால் 

இமடப்பட்ட உலகத்திற்கு, 



யசசாமனின் சந்திரை - உலகத்திற்கு 

அமழத்துச் பசல்லப்படுகிறசான். 

யசசாமனின் உலகத்தில் 

ஆன்மசாவின் தனிப்பபருஞ் 

சிறப்மப அனுபவித்துவிட்டுத் 

திருமபுகிறசான். மூன்று 

எழுத்துகளின் மூலமசாக 

யசாவர்க்கும யமலசான புருஷமனத்

தியசானிப்பவன் ஒளியில், 

கதிரைவனில் முழுமம 

பபறுகிறசான். பசாமபு தன் யதசாமல 

நீக்குவது யபசால், அவன் 

பசாவத்திலிருந்தும 

தீமமயிலிருந்தும விடுதமல 

பபறுகிறசான்; 

சசாமன்(Samans)களசால் 

பிரைமனுமடய உலகிற்கு 



அமழத்துச் பசல்லப்படுகிறசான். 

வசாழும ஆன்மசாக்களுளள 

இவ்விடத்திலிருந்து இந்த 

மசாளிமகயிலிருக்கும யசாவர்க்கும 

யமலசான புருஷமனப் 

பசார்க்கிறசான். மூன்று 

எழுத்துகளும மரைணத்தசால் 

தசாக்கப்பட்டுளளன. ஆனசால் 

இப்பபசாழுது அமவ 

பிரிக்கப்படசாமல் 

ஒன்யறசாபடசான்று 

இமணந்துளளன. ஆன்மசாவின் 

உள, பவளி, இமடப்பட்ட 

பசயல்கள 

முழுமமயசாக்கப்படுகின்றன. 

ஆன்மசா அறிகிறது; அது 

நடுக்கமுறுவதில்மல. 



இருக்குளசால் அந்த உலகமும, 

யஜஜுக்களசால் இமடப்பட்ட 

உலகமும சசாமன்களசால் பிரைமனின்

உலகமும நமக்கு 

அறிவிக்கப்படுகின்றன. ‘ஓம’ 

மூலமசாக அறிவுமடயவன் 

அவமனயும, அவனுமடய 

வீட்மடயும அமமதியசானதும 

வயதற்றதும அச்சமில்லசாததும 

அழிவில்லசாததுமசான உயரிய 

ஆன்மசாமவயுமகூட அமடகிறசான்

(அரைவிந்தர் 9).

இப்பகுதிமய ஆங்கிலத்தில் பமசாழிபபயர்த்துக் 

பகசாடுக்கும அரைவிந்தர் இதிலுளள குறியீடுகள 

நமது அறிவிற்குப் புலப்படவில்மலயசாயினும 

அமவ ஆன்ம வளர்ச்சியின் பவவ்யவறு 



படிநிமலகளின் உளவியல் அனுபவத்மத 

விளக்குகின்றன என்பதில் ஐயமில்மல என்பசார். 

பசாமரை மக்களின் மூடநமபிக்மகமயபயடுத்துச் 

பசசால்லும இவ்வடபமசாழி மூலம பிமழகள 

நிமறந்ததசாக இருப்பதசால் அதன் யநரைசான 

பபசாருள புரியசாமல் யபசானயத தவிரை, 

பயன்படுத்தப் பட்டமவபயல்லசாம நுட்பமசான 

குறியீடுகள என்பதசால் அல்ல என்னும 

உண்மமமய அரைவிந்தர் ஏற்றுக் பகசாளள 

மறுக்கிறசார். வசாய்பமசாழியசாக வந்த பின்னர் 

தமலமுமற தமலமுமறயசாக பவவ்யவறு 

பிரைதிகளசாக எழுதப்பட்டமமயசால் 

யவதங்களிலும உபநிடதங்களிலும பல 

பிமழகள மூலத்மத அறிய முடியசாத நிமலயில் 

மலிந்து கிடக்கின்றன என்பமத அவற்மறப் 

படித்துப் பசார்ப்பசார் அறிய முடியும.



உபநிடதங்களில் சில வடபமசாழிச் பசசாற்கள 

எப்பபசாருளில் பயன்படுத்தப்பபற்றன என்று 

பதரியசாததசாலும அமவ பலவசாறு பபசாருள 

உமரைக்கப் பபறுகின்றன. தத்தம 

கருத்துக்கமளயும பகசாளமககமளயும ஏற்றிப் 

பல எளிய பபசாருளுமடய 

கூற்றுகமள நிமறபமசாழி மசாந்தர் 

ஆமணயிற்கிளந்த மமறபமசாழிகளசாகக் கசாட்டும

முயற்சிகளில் கசாலங்கசாலமசாக வடபமசாழி 

அறிஞர்கள ஈடுபட்டிருந்திருக்கின்றனர். ஈச 

உபநிஷதத்தின் முதல் மந்திரைம சர்மசாவசால்,

All this, whatsoever, moves in this moving 

world, is pervaded by God. Though such 

renunciation you may enjoy. Do not covet; 

for whose, indeed, is wealth? (சர்மசா, 31).



என்று பமசாழி பபயர்க்கப்படுகின்றது. இதமன 

அரைவிந்தர்,

All this is for habitation by the Lord, 

whatsoever is individual universe of 

movement in the universal motion. By that 

renounced thou should enjoy; lust not after 

any man's possession (அரைவிந்தர், 19).

என்று பமசாழி பபயர்த்துவிட்டு அறிவிக்கும 

கருத்து ஆழ்ந்து எண்ணத் தக்கது.

‘வசாஸ்யம’ என்ற பசசால்லுக்கு 

மூன்று பபசாருளகள பசசால்ல 

முடியும. “to be clothed”, “to be 

worn as a garment”, “to be 

inhabited". முதலசாவது பபசாருள 

பலரைசால் ஏற்றுக் 



பகசாளளப்படுவது. சங்கரைர் 

இப்பபசாருளியலயய அதமன 

எடுத்துக் பகசாண்டு, 

“தூய்மமயசான பிரைமனின் 

கசாட்சியில் இந்த உண்மமயற்ற 

புறவயமசான உலகத்தின் 

உணர்மவ நசாம இழக்க 

யவண்டும” என்று விளக்குவசார். 

முதல் வரி இவ்வசாறு 

விளக்கப்பட்டசால் அது 

உபநிஷத்தின் முழுக் கருத்திற்கும 

முற்றும முரைண்பசாடசானதசாகும. 

உபநிஷதமசானது கடவுள - 

உலகம, துறத்தல் - துய்த்தல், 

பசயல் - அகவிடுதமல, ஒன்று - 

பல, இருப்பு - அதன் 

மசாறுபசாடுகள, பசயலற்ற, 



பதய்வீக அருவம - 

பசயலூக்கமுமடய பதய்விக 

உருவம, அறிவு - அறியசாமம, 

மசாறுபடல் - மசாறுபடசாதிருத்தல், 

இவ்வுலக வசாழ்க்மக - 

உன்னதமசான அமரைத்துவம 

யபசான்ற எதிர் 

மசாறசானவற்றிலுளள அடிப்பமட 

ஒற்றுமமமயக் கசாட்டி அவற்மற 

இணக்குவிக்கும வழிமயக் கற்றுத்

தருகிறது. உலகம இமறவனுக்கு 

ஒர் ஆமடயசாகயவசா, வசாழும 

இடமசாகயவசா இருக்கிறது 

என்பதுதசான் கூற்றிலுளள 

கசாட்சியுரு பதரிவிப்பது. வசாழும 

இடம என்று எடுத்துக் 



பகசாளவயத உபநிஷதக் கருத்துக்கு

ஏற்றது.

சங்கரைர் ஈச உபநிஷதத்தின் முதல்வரிக்குக் 

கூறுமபபசாருள உபநிஷதத்தின் அடிப்பமடக் 

கருத்துக்கு முற்றும மசாறசானது என்று அரைவிந்தர் 

பசசால்வது வியப்புக்குரியது.அரைவிந்தர் கூறும 

உமரை அவர் உபநிஷதத்தில் கசாண விருமபும 

கருத்மத அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்டது. 

உபநிஷதம உண்மமயில் என்ன கூறுகிறது 

என்பமத அறிய முடியசாமல் அறிஞர்களின் 

விளக்கங்கள அமமகின்றன. அவர்கள 

உண்மமப் பபசாருமளக் கண்டு 

பகசாளளவில்மலயசா, அல்லது தவறசான 

பபசாருமளச் பசசால்லி ஏமசாற்ற முயன்றசார்களசா 

என்பது பதரிய யவண்டும.



ஈச உபநிடதத்தின் இரைண்டசாவது 

மந்திரைத்மத அறிஞர் சர்மசா,

Always performing works here, one should 

wish to live a hundred years. If you live 

thus as a man, works will not cling to you-

there is no other way (சர்மசா, 32).

என்றும அரைவிந்தர்,

Doing verily works in this world one should

wish to live a hundred years. Thus it is in 

thee and not otherwise than this; action 

cleaves not to a man.

என்றும பமசாழிபபயர்ப்பசார்கள. 

இமமந்திரைத்திற்கும சங்கரைர் கூறும பபசாருள 

சரியன்று என்பசார் அரைவிந்தர்.



சங்கரைர் “thus in thee - it is not 

otherwise than thus - action cleaves 

not to a man” என்று 

பமசாழிபபயர்த்துக் பகசாண்டு 

முதல் வரியிலுளள ‘கர்மசாணி’ 

எனும பசசால் ‘யவத யவளவிகள’ 

என்றும இரைண்டசாவது ‘கர்ம’ 

அதற்கு யநபரைதிரைசாக ‘தீய பசயல்’ 

என்றும பபசாருளபடும என்று கூறி

அறியசாமமயசால் 

பீடிக்கப்பட்டவர்கள 

யவளவிகமளச் பசய்வதன்மூலம 

தீய பசயல்களிலிருந்தும 

அவற்றின் விமளவுகளிலிருந்தும 

தப்பித்துத் துறக்கவுலகம 

அமடயலசாம என்றும 

அறிவுமடயயசார் இவ்வுலமகயும 



பசயல்கமளயும புறக்கணித்துக் 

கசாட்டிற்குச் பசல்வசார்கபளன்றும 

இப்பசாடல் எடுத்துமரைப்பதசாக 

விளக்கம தருவசார். ஆனசால் 

சங்கரைரின் பமசாழிபபயர்ப்பு 

வலிந்து திணிக்கப்படுவதசாகும; 

பசயற்மகயசானதசாகும. 

என்னுமடய பமசாழிபபயர்ப்யப 

எளியதும யநரைசானதும ஆகும 

(அரைவிந்தர், 19).

யவதங்களில் யபசாற்றப்பட்டிருக்கும 

யவளவிகமள முட்டசாளகளுக்கு யமசாட்சம 

அமடய அளிக்கப்பட்டுளள வழிபயன்றும 

இவ்வுலக வசாழ்க்மக நிரைசாகரிக்கப்பட 

யவண்டியபதன்றும சங்கரைர் கூறுவதசால் அதமன 

மறுக்கும அரைவிந்தர் நூறு ஆண்டுகள வசாழ 



முயல யவண்டும என்ற சிறுபிளமளத்தனமசான 

ஆமச பற்றி ஏதும பசசால்லவில்மல.

சந்யதசாக்ய உபநிஷதத்தில் கூறப்படும 

சத்யகசாமனின் கமதமய எடுத்துக்கசாட்டசாகக் கூறி

அறிவுத் யதட்டத்திற்கும ஆன்மீக உயர்வுக்கும 

சசாதி ஒரு தமடபயன்று யவதங்களும 

உபநிஷதங்களும விதிக்கவில்மலபயன்றும 

இது பின்னசால் நிகழ்ந்த கண்டுபிடிப்பபன்றும 

அரைவிந்தர் கூறுவசார் (அரைவிந்தர், 365). இக்கமத 

சந்யதசாக்ய உபநிஷதத்தில் கீழ்க்கண்டவசாறு 

பசசால்லப்படுகிறது:

முன்பனசாரு கசாலத்யத சத்யகசாமன்,

ஜபலசாவின் மமந்தன், தன் 

தசாமயக் கூப்பிட்டு, “அமமசா, நசான்

ஒரு பிரைமச்சசாரியின் வசாழ்க்மகமய

யமற்பகசாளள விருமபுகியறன். 



என்னுமடய யகசாத்திரைம 

என்னபவன்று பசசால்” என்று 

யகட்டசான். அதற்கு அவள 

“என்னுமடய குழந்மதயய, அது 

எனக்குத் பதரியசாது. நசான் 

இளமமயில் யவமலக்கசாரியசாகப் 

பலவிடங்களுக்குச் பசன்றயபசாது 

உன்மனப் பபற்யறன். எனயவ 

உன்னுமடய யகசாத்திரைம 

என்னபவன்று எனக்குத் 

பதரியசாது. என்னுமடய பபயர் 

ஜபலசா உன் பபயர் சத்யகசாமசா. 

உன்மன நீ சத்யகசாம ஜபலசா என்று

பசசால்லிக் பகசாளளலசாம” என்று 

விமடயிறுத்தசாள. அவன் பகளதம

ஹசாரித்ரு மதரிடம பசன்று. “ஐயசா,

நசான் உமமிடம பிரைமச்சசாரியசாக 



இருந்து கற்க விருமபுகியறன். 

ஏற்றுக் பகசாளவீரைசா?” என்று 

யகட்டசான். அதற்கு அவர், 

“மமந்தயன, உன்னுமடய 

யகசாத்திரைம என்ன?” என்று 

யகட்டசார். அவன் “எனக்கு அது 

பதரியசாது; என்னுமடய 

தசாமயக்யகட்டயபசாது அவள, 

“நசான் இளமமயில் 

யவமலக்கசாரியசாகப் 

பலவிடங்களுக்குச் பசன்றயபசாது 

உன்மனப் பபயறன்; உன் 

யகசாத்திரைம எனக்குத் பதரியசாது. 

என் பபயர் ஜபலசா, உன் பபயர் 

சத்ய கசாமசா; எனயவ நீ உன்மன 

சத்யகசாம ஜபலசா என்று பசசால்லிக்

பகசாளளலசாம” என்றசாள. எனயவ 



நசான் சத்யகசாம ஜபலசா ஆயவன்” 

என்று பசசான்னசான். அதற்கு அவர்,

“உண்மமயசான பிரைசாமணமனத் 

தவிரை யவறு யசாரும இவ்வசாறு 

உண்மமமயப் யபச மசாட்டசார்கள.

விறமகக் பகசாண்டு வசா; நசான் 

உன்மன ஏற்றுக் பகசாளகியறன். 

உண்மமயிலிருந்து நீ 

வழுவவில்மல” என்று 

பதரிவித்தசார்.

இக்கமத சசாதிப் பசாகுபசாட்மடக் 

கசாட்டவில்மலபயன்பது முமறயசாகசாது. மசாறசாக,

சசாதிப் பசாகுபசாட்மட வற்புறுத்துகிறது என்யற 

பசசால்ல யவண்டும. பிரைசாமணனுக்கு மட்டுயம 

கல்வி தரை யவண்டுபமன்பதசால் குரு அவமனக் 



யகசாத்திரைம என்னபவன்ற யகளவிமய முதலில் 

யகட்கிறசார். அவன் உண்மமமயச் 

பசசான்னவுடன் பிரைசாமணயன உண்மமமயச் 

பசசால்வசான். எனயவ அவன் பிரைசாமணனசாகத்தசான்

பிறந்திருக்க யவண்டும என்று முடிவு பசய்து 

ஏற்றுக் பகசாளகிறசார். அவன் உண்மம 

பசசான்னதசால் பிரைசாமணனசாக இல்லசாவிட்டசாலும 

பரைவசாயில்மல என்று பசசால்லியிருந்தசாரைசானசால் 

அவர் பபருமமயுமடயவரைசாகக் கருதப்படலசாம; 

சசாதியுணர்வு இல்லசாதவபரைன்று 

யபசாற்றப்படலசாம. இக்கமதமய மவத்துக் 

பகசாண்டு சசாதிக் கட்டுப்பசாடுகள அப்பபசாழுது 

இல்மலபயன்று அரைவிந்தயரைசா, பிறயரைசா 

வசாதிடுவது உண்மமக்குப் புறமபசானதசாகும. 

இக்கமதமயச் பசசால்லும சந்யதசாக்ய 

உபநிஷதயம இன்பனசாரு பகுதியில்,



இவ்வுலகில் நல்ல முமறயில் 

நடந்து பகசாளபவன் அடுத்த 

பிறவியில் உயர்ந்த பிறப்மபப் 

பபறுவசான்; பிரைசாமணனசாகயவசா, 

சத்திரியனசாகயவசா, 

மவசியனசாகயவசா பிறவி 

அமடவசான். தீய வழியில் 

பசன்றவன் இழி பிறப்மபப் 

பபறுவசான்; நசாயசாகயவசா, 

பன்றியசாகயவசா, 

சசாதியற்றவனசாகயவசா பிறவி 

அமடவசான (சர்மசா, 23).

என்று கூறுவமத அரைவிந்தர் கண்டு 

பகசாளளவில்மல.



3. மனுவும கீமதயும: ஒரு குலத்துக்கு ஒரு நீதி

மனு நீதியின் யதசாற்றம பற்றியும அது ஒரு 

குலத்துக்பகசாரு நீதியசாக மசாற்றம பபற்றது 

பற்றியும அயயசாத்திதசாசர் கூறும வரைலசாற்றுப் 

பின்னணியும மறு ஆய்வின்றிப் புறக்கணிக்கத் 

தக்கதன்று.

பூர்வ இந்திய யதச பபளத்தர்கள 

மனுமக்கள சீர்பபறுமசாறு 

வமரைந்து மவத்துளள நூலுக்கு 

மனுதன்ம நூபலன்று கூறப்படும. 

அவற்றுள வசாக்கசால் யபசாதிக்கும 

தன்மமும கரைங்களசால் ஈயும 

தன்மமும ஆகிய இரு 

வமகயுண்டு. முதலசாவது 



மனுமக்களுள வஞ்சினம, 

பபசாறசாமம, பபசாருளசாமச, 

பகசாமல, களவு, பபசாய், 

மதுவருந்தல், விபச்சசாரைம முதலிய

துற்கிருத்தியங்கயள நிமறந்தளள 

கூட்டத்தசார்க்கு நன் 

மசார்க்கங்கமளப் யபசாதித்து 

நல்வழியில் நடத்தி நல்ல சுக 

வசாழ்க்மகயசாம நித்திய சுகம 

பபறச் பசய்யும தன்மத்திற்குப் 

யபசாதனசா தன்மபமன்றும; 

இரைண்டசாவது கூன், குருடு, 

சப்பசாணி, பிணியசாளர், 

திக்கற்யறசார், உமழத்துச் சீவிக்க 

சக்தியற்யறசார், பசியசாளர், 

இல்லறந்துறந்த பபரியயசார் 

முதலியயசாருக்குப் பபசாருளுதவி 



பசய்து அன்னமிட்டு ஆதரிப்பது 

ஈயும தன்மபமன்றும கூறப்படும.

இத்தமகய தன்மத்மதயய மகட 

பசாமஷயில் புத்த 

தமமசாபவன்றும, சகட 

பசாமஷயில் சத்திய 

தருமபமன்றும, திரைசாவிட 

பசாமஷயில் பமய்யறபமன்றும 

வழங்கி வந்தசார்கள. 

இத்தன்மத்மத மனுமக்களுக்யக 

யபசாதித்து அவரைவர்கள 

இதயத்தில் நன்கு பதியுமசாறு 

ஒமலகளிலும பசப்யபடுகளிலும 

பபசான்யனடுகளிலும 

சிமலகளிலும வமரைந்துளள



வற்றிற்கு மனுதன்ம நூபலசான்றும

மனுதரும சசாஸ்திரைபமன்றும மனு 

நீதிபயன்றும வழங்கலசாயிற்று 

(அலசாய்சியஸ் II 442).

மனுபவன்னும மகசாஞசானியசார் 

பிரைஜசாவிருத்தி பயன்னும 

அரையனுக்குப் யபசாதித்த சத்திய 

தன்மமும அமத அனுசரித்து 

நடந்ததினசாலமடந்த 

சுகபலமனயும விளக்கிய நூலுக்கு

மநுஸ்மிருதிபயன்றும மநுதன்ம 

சசாஸ்திரைபமன்றும கூறப்படும.

இத்தமகயசாய் வழங்கி வந்த 

பபளத்த தன்ம நூல்களும 

அதனதன் சசாரைசாமஸங்களும 



அஞ்ஞசானிகளசாகிய இவ்யவஷப் 

பிரைசாமணர்களுக்கு 

விளங்கசாதிருப்பினும தங்கள 

தங்கள யவஷப் பிரைசாமணச் 

பசயமல விருத்தி பசய்து சுயப் 

பிரையயசாசனத்தில் சுகிப்பதற்கு 

யமற்கூறிய பதிபனட்டு 

இஸ்மிருதிகளசாம தன்ம 

சசாஸ்திரைங்களின் சசாரைசாமசங்கமள 

முற்றும அறிந்தவர்கள யபசால் 

மநுஸ்மிருதிபயன்றும மநுதன்ம 

சசாஸ்திரைபமன்றும ஓர் அதன்ம 

நூமல ஏற்படுத்திக் 

பகசாண்டசார்கள.

தங்களுமடய அதன்ம நூமலயய 

தன்ம நூலசாக ஒப்புக் பகசாளள 



யவண்டுபமன்னும 

அட்டவமணமயப் யபசாட்டுக் 

பகசாண்டு தங்கள 

சுயசீவனத்திற்கசான 

வழிகமளபயல்லசாம எழுதி 

மவத்துக் பகசாண்டசார்கள. 

அவற்றுளளும வருணபமன்னும 

பமசாழி நிறத்மதக் 

குறிக்கக்கூடியது என்று உணரைசாது 

அமவகமளயய ஒவ்யவசார் 

சசாதிகளசாக எழுதியுளளசார்கள . . .

மனுமக்களின் 

ஒற்றுமமக்குக்யகடசாய 

வருணசாசிரைமங்கமளச் 

பசசால்லுமபடி ஓர் ரிஷிமயக் 

யகட்டதசாகவும, அவர் 



வருணசாசிரைம தன்மங்கள 

ஓதியதசாகவும வமரைந்து 

மவத்துளளசார்கள. உலகத்தில் 

யதசான்றும பபசாருட்களும 

அழியும பபசாருட்களும 

பிரைத்தியட்ச கசாட்சியசாயிருக்க 

வருணசாசிரைம யதசாற்றத்மத 

மட்டிலும ஒருவன் யகட்கவும 

மற்றவன் பசசால்லவும ஏற்பட்டது 

மிக்க விந்மதயயயசாம. ஈதன்றி 

தன்மபமன்னும பமசாழியசானது 

சீவரைசாசிகளீரைசாக மனுமக்கள வமரை 

பபசாதுவசாயுளளயதயசாம 

(அலசாய்சியஸ் I 672-3).

அதில் கூறியுளள அனுயலசாம 

சசாதி, பிரைதியலசாம சசாதி, அந்தரைசாள 



சசாதி, பசாகிய சசாதியசாயனசார் 

ஒருவருந் யதசான்றசாமல் அந்நூலில்

கூறியில்லசாத முதலியசார் சசாதி, 

நசாயுடு சசாதி, பசட்டியசார் சசாதி, 

நசாயகர் சசாதி முதலியயசார் யதசான்றி

விட்டசார்கள (அலசாய்சியஸ் I 674).

பகசாழுத்த பசுக்கமள 

பநருப்பிலிட்டுச் சுட்டு 

எயதஷ்டமசாகத் தின்பதற்குப் 

பிரைமமசாவசானவர் பசுக்கமள 

எக்கியத்திற்யக 

சிருஷ்டித்திருக்கிறசாபரைன்று 

இமமனு நூலில் எழுதி மவத்துக் 

பகசாண்டவர்கள பபளத்தர்களது 

யதசத்தில் பசுமவக் பகசால்லும 

எக்கியத் பதசாழிமல மறந்யத 



விட்டு விட்டசார்கள. இவர்கள 

எழுதியுளளபடி பிரைமமசாவசானவர் 

எக்கியத்திற்பகன்யற பசுக்கமள

சிருஷ்டித்துளளது எதசார்த்தமசாயின்

இவர்களும விட்டிருப்பசார்கயளசா, 

பிருமம சிருஷ்டி கருத்தும 

பழுதசாயமசா, இல்மல. தங்கள 

புசிப்பின் பிரியத்மத பிரைமன் 

மீயதற்றி வமரைந்து மவத்துக் 

பகசாண்ட யபசாதிலும பகசான்று 

தின்னசாமமயசாகும பபளத்தர்களது

மத்தியில் அன்யனசார் பிரைமத்தின் 

கருத்தும அடியயசாடு அழிந்து 

யபசாய்விட்டது.



பல பசாமஷயயசாருளளும பல 

யதசத்துளயளசாரும பல 

மதத்யதசாருளளும யவஷப் 

பிரைசாமணர்கள 

யதசான்றிவிட்டபடியசால் 

அவரைவர்கள மனம யபசால் எழுதிக்

பகசாண்ட யவதங்களும, மனம 

யபசால் எழுதிக் பகசாண்ட 

யவதசாந்தங்களும, மனம யபசால் 

எழுதிக்பகசாண்ட புரைசாணங்களும, 

மனம யபசால் எழுதிக் பகசாண்ட 

தன்மங்களும, மனமயபசால் 

எழுதிக் பகசாண்ட கடவுளர்களும 

ஒருவருக்பகசாருவர் ஒவ்வசாது 

மசாறுபட்டுளளபடியசால் ஒரு 

வகுப்பசார் எழுதிக் பகசாண்ட 

கட்டமளகள மறு வகுப்பசார்க்கு 



ஒவ்வசாமலும, ஒரு வகுப்பசார் 

பதய்வம மறுவகுப்பசார்க்கு 

ஒவ்வசாமலும கலகங்களுண்டசாகி 

யவறுபடுவதுடன் நூதனமசாக 

ஏற்படுத்திக் பகசாண்ட மனுதன்ம 

சசாஸ்திரைத்மதயும மற்றவர்கள 

ஏற்றுக் பகசாளளசாதும, சசாதி 

பதசாடர் பமசாழிகமளச் யசர்த்துக் 

பகசாளளசாதும, சணப்பனசார் 

பூணுநூல், ஆட்டு மயிரின் பூணு 

நூற்கமளத் தரித்துக் 

பகசாளளசாததும அதனுள 

விதித்துளள தண்டமனகமள 

ஏற்றுக் பகசாளளசாதும நீக்க விட்ட 

யபசாதினும மநுதன்ம நூல் 

மனுதன்ம நூபலன்னும 

பபயரிமன மட்டிலும வழங்கி 



வருகின்றசார்கள (அலசாய்சியஸ் I 

675).

மனு ஸ்மிருதி, மசானவதர்மசசாஸ்திரைம என்று 

இரைண்டு பபயர்களசால் வழங்கப் பபறும வட 

பமசாழி நூல் 2,685 பசய்யுட்கமளக் பகசாண்டது; 

இந்து தருமத்மதயும இந்துக்கள வசாழும 

பநறிமயயும பற்றிப் யபசுவது. இந்த 

அண்டத்தின் யதசாற்றம, இவ்வுலக உயிர்களின் 

பமடப்பு, சமுதசாய அமமப்பு, பிரைசாமணர்களின் 

பபருமம, இந்து சமயச் சடங்குகள,யவதம 

ஓதுதல், குருமவப் யபசாற்றுதல், இல்லறத்தசாரின் 

கடமமகள, இல்லறத்தசார் யமற்பகசாளள 

யவண்டிய சடங்குகளும அவற்மறச் பசய்ய 

யவண்டிய முமறகளும, யதவர்களுக்குச் பசய்ய 

யவண்டிய யவளவிகள, பிதுர்க்கடன், 

எண்வமகத் திருமணங்கள, யவதம பயிலும 



பிரைசாமண இமளஞர் வசாழ்க்மக, இல்லறத்தசார் 

தவிர்க்க யவண்டிய உணவு வமககள, 

துறவறத்தசாரின் கடமமகளும வசாழும பநறியும, 

அரைசர்களின் உயர்வும அவர்கள ஆட்சி பசய்ய 

யவண்டிய முமறயும, அமமச்சர்கள, தூதுவர், 

அரைசரின் அன்றசாட வசாழ்க்மக, அரைசர் நீதி 

பசய்தல், அரைசர் தண்டிக்க யவண்டிய குற்றங்கள, 

பபண்களின் இயலசாமம, நசால்வருணத்மதச் 

யசர்ந்த மமனவியரின் நிமல, மரைணச் 

சடங்குகளும மமந்தர்களின் பங்கும, நசால் 

வருணங்கள, அவற்றின் உயர்வு தசாழ்வுகள, 

சூத்திரைர்களின் கடமமகள, பசாவங்களும பிரைசாயச் 

சித்தங்களும, விமனகளசால் விமளயும பயன்கள,

ஆன்மசாவின் தன்மம, மறுபிறவிகள, யவதம 

ஓதுதலின் மதிப்பு, தன்மனப் பற்றிச் சிந்தித்தல் 

ஆகியமவ பற்றிபயல்லசாம மனுநீதி விளக்கமசாக



பதசாடர்பற்ற முமறயில் முரைண்பசாடுகளுடன் 

உமரைக்கும.

மனுநீதி என்று மனு என்பவரின் பபயரைசால் 

அமழக்கப் பட்டசாலும அது பலரைசால் 

எழுதப்பட்டிருக்க யவண்டும என்றும 

வருணசாசிரைம தருமத்மதக் கசாப்பயத அதன் 

தமலயசாய யநசாக்பகன்றும அதில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு அல்லது பசாதி மகசாபசாரைதத்தில் அப்படியய 

இருக்கிறபதன்றும அவற்றுள எது மூலம, எது 

பின்னசால் எழுதப் பபற்றது என்பமதக் 

கண்டறிய இயலவில்மலபயன்றும அது 

பிரைசாமணரைசால் எழுதப்பட்டது என்பயதசாடு 

பிரைசாமணருக்கசாக பிரைசாமணரின் நலன் கருதி 

எழுதப்பட்டது என்பதும 

குறிப்பிடத்தக்கபதன்றும அன்னசார் தங்கமளப் 

பண்மட இந்தியசாவின் மூமளகளசாகவும 

வசாய்களசாகவும கருதி அதமன உறுதி பசய்து 



பகசாளளப் பயன்படுத்திக் பகசாண்ட நூபலன்றும,

பல அடிப்பமடக் பகசாளமககள பற்றி அதன் 

முரைண்பட்ட கருத்துகள 

பசசால்லப்பட்டிருக்கின்றனபவன்றும 

மனுநீதியின் பகுதிகள பவவ்யவறு கசாலங்களில் 

பல நூற்றசாண்டுகளசாகச் யசர்க்கப் பட்டதனசால் 

இது நிகழ்ந்தபதன்றும சட்டங்கமளப் பற்றிய 

பகுதிகள இறுதியசாகச் 

யசர்க்கப்பட்டமவபயன்றும அது கூறும 

சட்டங்கள என்றும நமடமுமறக்யகற்றமவயசாய்

இருந்திருக்க முடியசாபதன்றும அந்நூமல 

ஆங்கிலத்தில் பமசாழிபபயர்த்த பவண்டி 

யடசானிகர் (Wendy Doniger) எனும சிகசாயகசா 

பல்கமலக்கழகத்துப் யபரைசாசிரியரைசாகப் 

பணிபுரிந்த அமமமயசார் தமது நீண்ட ஆய்வு 

முன்னுமரையில் எடுத்துமரைப்பசார்.



மனுநீதி இவ்வுலக வசாழ்க்மக பற்றி என்ன 

நிமனக்கிறபதன்பமத அது மனிதவுடமலப் 

பற்றிக் கூறுவதிலிருந்து அறியலசாம.

“ஒரு மனிதன் முமட நசாற்றம வீசும, 

துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப் பபறும, 

நிரைந்தரைமற்றதுமசான உயிர்களின் குடியிருப்பசாகிய

உடமல உதறித் தளளிவிட யவண்டும. அது 

சிறுநீர், மலம ஆகியவற்றசால் நிரைமபியது; 

முதுமமயசாலும துயரைத்தசாலும பீடிக்கப்படுவது; 

யநசாயசால் அமலக்கழிக்கப்படுவது; பவறி 

உணர்வசால் மசாசுபடுத்தப்படுவது; எலுமபுகயள 

உத்தரைங்களசாகவும தமச நசாண்கயள 

கட்டுதமளகளசாகவும, சமதயும குருதியும அமரை 

சசாந்தசாகவும, யதசாயல கூமரையசாகவும பகசாண்ட 

வீயட மனிதவுடலசாகும” (6.76-7). மனு நூல் 

கூறும நீதி எக்கசாலத்துக்கும எவ்விடத்திற்கும 

எமமனிதர்க்கும பபசாருந்துமசாபவன்பது பற்றி 



ஏ.யக. ரைசாமசானுஜன் கூறும கருத்து 

யநசாக்கற்பசாலது.

கசாண்ட்டில் (Kant) ஒரு சிறு 

பகுதிமயப் படித்துவிட்டு 

மனுமவப் படித்யதசாமசானசால் 

மனுவிற்கும உலகளசாவிய பரைந்த 

யநசாக்கிற்கும உளள இமடபவளி 

எவ்வளவு பபரியது என்ற 

அதிர்ச்சியசால் தசாக்கப்படுயவசாம. 

நீதிகமள விதிப்பதற்கசான மசாந்தர் 

யசாவர்க்கும பபசாதுவசான மனித 

இயல்பு என்ற ஒன்று உண்படன்று

மனு அறிந்திருப்பதசாகத் 

பதரியவில்மல. நீதி என்றசாயல 

யசார், யசாருக்கு, எப்பபசாழுது, 

என்ன பசய்தசார் 

என்பமதபயல்லசாம பபசாறுத்யத 



முடிவு பசய்யப்பட யவண்டியது 

என்பது மனுவின் முடிவு. 

பபர்னசார்டு ஷசாவின் “மற்றவர்கள

உனக்கு என்ன பசய்ய 

யவண்டுபமன்று 

விருமபுகின்றசாயயசா அமத நீ 

மற்றவர்களுக்குச் பசய்யசாயத. 

அவர்களுமடய விருப்பு 

பவறுப்புகள யவறசாக 

இருக்கலசாம” எனும கூற்று 

மனுவின் எண்ணத்திற்கு 

பநருக்கமசானதசாகும. 

இருவருக்குமுளள ஒரு யவறுபசாடு

ஷசா மற்றவரின் விருப்பு 

பவறுப்புகள யவறசாக 

இருக்கலசாம என்று எண்ண, 

மனுயவசா மற்றவர்களுமடய 



இயல்பும சசாதியும யவறசாக 

இருப்பதசால் அவர்களுக்கிமழக்க 

யவண்டிய நீதி யவறசாகும என்று 

எண்ணினசார் என்பயத (டசானிகர் 

46).

மனு கூறும விதிகளும சட்டங்களும 

வருணசாசிரைம தருமத்தின் அடிப்பமடயில் 

சூழலுக்யகற்ப மசாறுபடும. யசாவர்க்கும 

எக்கசாலத்திற்கும பபசாதுவசானபதன்று இங்கு 

ஏதுமில்மல.

மக்களுள ஒரு பசாதியசான 

பபண்ணினத்திடம மனுவிற்கு 

எளளளவும அன்யபசா, 

நமபிக்மகயயசா, மரியசாமதயயசா 

கிமடயசாபதன்பதற்குப் பல 

சசான்றுகமளக் கசாணலசாம. 



ஆண்களின் அழகிய யதசாற்றம 

பற்றியயசா இளமம பற்றியயசா 

பபண்கள 

கவமலப்படுவதில்மல. ஓர் ஆண் 

கிமடத்துவிட்டசால் அவன் 

அழகனசாயினும அருவருப்பசான 

யதசாற்றத்தசானசாயினும 

பரைவசாயில்மலபயன்று 

அவயனசாடு உடலுறவு பகசாண்டு 

மகிழ்வர். எவ்வளவு கவனமசாகக் 

கண்கசாணிக்கப்பட்டசாலும 

பபண்கள யசாவரும சலன புத்தி 

பகசாண்டவர்களசாகவும 

இயற்மகயியலயய 

அன்பற்றவர்களசாகவும 

இருப்பதசால் பரைத்மதயர் யபசால் 

ஆண்கமளத் துரைத்திச் பசன்று 



தங்கள கணவர்களுக்குத் துயரைசாகம

பசய்வர். பபண்களின் இயல்பு 

அவர்கள பிரைமசாவசால் 

பமடக்கப்பட்டபபசாழுயத 

இவ்வசாறு அமமந்ததசால் இமத 

உணர்ந்து ஓர் ஆண் அவர்கமளத் 

தன்னசால் முடிந்த அளவு கசாவலில் 

மவத்திருக்க யவண்டும. 

படுக்மக, இருக்மக, அணிகள, 

கசாமம, சினம, வஞ்சகம, வன்மம, 

பகட்ட நடத்மத ஆகியமவயய 

பபண்களுக்பகன்று மனு 

ஒதுக்கியமவ (9. 14-17).

மனுநீதியில் ஆங்கசாங்யக ஓரிரைண்டு இடங்களில் 

பபண்கமளப் பற்றி உயர்வசாகக் 

கூறப்பட்டிருப்பினும ஒன்பதசாம 



அத்தியசாயத்தின் முதல் இருபத்தசாறு 

பசய்யுட்கயள மனுநீதி கசாலத்துச் சமுதசாயத்துக் 

கருத்துக்களசாகக் பகசாளளப்படலசாபமன்று சுதிர் 

கக்கர் (Sudhir Kakar) கூறுவசார். தசாய்நிமலயில் 

யபசாற்றப்படுகின்ற பபண் கணவனுக்கு 

அடங்கிய மமனவியசாக எக்பகசாடுமமகமளயும 

பபசாருட்படுத்தசாது ஆண் குழந்மதமயப் 

பபற்றுக் பகசாடுக்கும பணிமயச் பசய்கின்ற 

வமரையில் ஏற்றுக் பகசாளளப்படுகிறசாள. 

பபசாதுவசாக, அவமளக் கசாமப் பபசாருளசாகயவ 

மனுநீதி கருதுகிறது.

ஆண்கள பபண்டிமரை இரைவும 

பகலும தங்கள கட்டுப்பசாட்டில் 

தங்கள துமணயயசாடு 

இருக்குமசாறு மவத்துக் பகசாளள 

யவண்டும. ஒரு பபண்மணக் 

குழந்மதயசாக இருக்குமயபசாது 



அவளுமடய தந்மதயும 

இமளயவளசாக இருக்குமயபசாது 

கணவனும முதுமமயில் 

மமந்தர்களும தம கசாவலில் 

இருத்துகிறசார்கள. எப்பபண்ணும 

விடுதமலக்குத் தகுதி உமடயவள

அல்லள . . . பபண்கள 

எவ்விதமசான பகட்ட 

பழக்கங்களுக்கும 

அடிமமயசாகசாமல் கசாக்கப்பட 

யவண்டியவர்கள. சிறிய பகட்ட 

பழக்கங்கள அவர்களுக்கு 

ஏற்படவும விடக்கூடசாது. 

ஏபனனில் கசாவல் இல்லசாத 

பபண்கள பிறந்த குடுமபத்திற்கும

புகுந்த குடுமபத்திற்கும 

துயரைத்மத உண்டசாக்குவசார்கள. 



நசான்கு வருணங்கமளச் 

சசார்ந்தவர்களும இமதத் 

தமலயசாய கடமமயசாகக் 

கருதுவதசால், நலிந்த 

கணவர்களுமகூட தங்கள 

மமனவியமரைக் கவனமசாகக் 

கசாக்கிறசார்கள. இவ்வசாறு 

பசய்வதசால் அவர்கள தங்கள 

சந்ததியசாமரையும, மரைபுகமளயும, 

குடுமபத்மதயும, 

கடமமகமளயும, தங்கமளயும 

கசாத்துக் பகசாளகிறசார்கள . . . ஒரு 

பபண் யசாயரைசாடு கூடுகின்றசாயளசா 

அவமனப் யபசான்ற ஒரு 

மகமனயய பபற்றுத் தருகிறசாள; 

எனயவ தன்னுமடய சந்ததிமயத் 

தூய்மமயசாக மவத்துக் பகசாளள 



ஒருவன் தன் மமனவிமயத் தன் 

கசாவலில் மவத்துக் பகசாளள 

யவண்டும. வலிமமயசால் மட்டும 

பபண்கமளத் தவறிமழக்கசாமல் 

மவத்திருக்க முடியசாது. 

கீழ்க்கண்ட வழிமுமறகமளக் 

மகயசாண்டசால் மட்டுயம 

அதமனச் பசய்ய முடியும: பணம 

யசர்க்கவும பசலவு பசய்யவுமசாக 

அவள எப்பபசாழுதும ஓய்வின்றி 

மவக்கப்பட யவண்டும. தூய்மம 

பசய்யும பணியிலும தன் 

கடமமமயச் பசய்வதிலும 

சமமயல் பசய்வதிலும 

தட்டுமுட்டுப் பபசாருளகமளப் 

பசார்த்துக் பகசாளவதிலுமசாக அவள

பபசாழுது கழிய யவண்டும. 



தங்களுமடய யவமலமய 

ஒழுங்கசாகச் பசய்யக்கூடிய 

ஆட்கள இருக்கும இடத்தில் கூட, 

பபண்கமள நமபிக் கசாவலில் 

மவக்க முடியசாது. தங்கமளயய 

கசாத்துக் பகசாளளும 

பபண்களதசான் நல்ல கசாவலில் 

இருப்பவர்கள. குடிப்பழக்கம, 

தீயவயரைசாடு யசருதல், தங்கள 

கணவரிடமிருந்து பிரிந்திருத்தல், 

ஊர் சுற்றுதல், தவறசான 

யநரைத்திலும தவறசான இடத்திலும

தூங்குதல், யவற்றசார் 

இல்லங்களில் தங்குதல் ஆகிய 

ஆறும பபண்கமளக் 

பகடுத்துவிடும . . . யவதப் 



பசாடல்கயளசாடு கூடிய சடங்கு 

ஏதும பபண்களுக்குக் கிமடயசாது.

இது உறுதியசாக 

நிமலநசாட்டப்பட்ட சட்டமசாகும. 

வலிமமயும யவதப் பசாடல்களும 

இல்லசாததசால் பபண்கள 

ஏமசாற்றுக்கசாரைர்கள. உறுதியசாக 

நிறுவப்பட்ட சட்டம இதுவசாகும 

(9. 2-18).

பபண்கமளத் திருமணம பசய்து பகசாடுத்தல் 

பற்றியும தத்து எடுத்துக் பகசாளளுதல் பற்றியும 

பல்யவறு வமகயசான குற்றங்கள 

புரிந்தவர்கமளத் தண்டித்தல் பற்றியும யபசும 

இடங்களிபலல்லசாம பபண் ஆணினும மிகத் 

தசாழ்ந்தவளசாகவும கீழ் வருணங்கயளசாடு ஒத்த 

சமுதசாய நிமல உமடயவளசாகவும எடுத்துக் 



பகசாளளப்படுகிறசாள. ஆண்குழந்மத 

பபற்றவனுக்யக எல்லசாச் சிறப்பும 

அளிக்கப்படுகிறது. “ஒரு மனிதன் ஆண்மகன் 

மூலமசாக உலகங்கமளபயல்லசாம பவற்றி 

பகசாளகிறசான்; யபரைன் மூலமசாக 

நிமலயபறுமடமமமயப் பபறுகிறசான்; 

யபரைனுமடய மகன் மூலம கதிரைவனின் உச்சிமய

அமடகிறசான். ஆண் குழந்மதயய ஒருவமனப் 

‘புத்’ எனும நரைகத்திலிருந்து கசாப்பதசால்தசான் 

இமறவயன ஆண்குழந்மதமயப் ‘புத்திரைன்’ 

என்று அமழத்தசான் (9.137). ஒருவனின் மமனவி 

பலவிடங்களில் ஒருவனின் நிலம என்யற 

சுட்டப்படுகிறசாள. ஒருவனுக்கு ஒரு மமனவி 

என்னும பநறி எங்கும யபசப்படவில்மல. 

யவளவி பசய்யும பிரைசாமணன் அவனுமடய 

வருணத்மதச் சசார்ந்த பல பபண்கமள 

மமனவியரைசாகக் பகசாளளலசாம.



எந்தபவசாரு நீதியசானசாலும குற்றத்திற்குத் 

தண்டமனயசானசாலும உரிமமயசானசாலும 

கடமமயசானசாலும நன்மம, தீமமயசானசாலும 

நசான்கு வருணங்களின் அடிப்பமடயியலயய 

யவறுபடுத்திப் யபசும மனு “பிரைசாமணகுரு 

பிறப்பசாயலயய யதவர்களுக்குமகூட யதவன், 

இந்தவுலக மக்களுக்கு ஒயரை அதிகசாரி. இந்த 

விதிக்கு யவதயம அடிப்பமட ஆதசாரைம” (11.85) 

என்பசார். நூலின் பதசாடக்கத்தியலயய 

தவத்திலிருக்கும மனுமவ முனிவர்கள அணுகி 

“நசான்கு வருணங்களின் கடமமகமளயும 

இரைண்டு வருணங்களுக்குப் பிறந்தசார்க்குமுளள 

கடமமகமளயும வரிமசயசாக ஒழுங்குபடுத்திச் 

பசசால்லுங்கள” (1.2) என்று யகட்கிறசார்கள. உலக 

மக்களின் யதசாற்றத்மதச் பசசால்லுமயபசாது, 

“யசாவரும பல்கிப் பபருகி நலம பபறுவதற்கசாக 

இமறவன் தன் வசாயிலிருந்து பிரைசாமணமனயும 



மககளிலிருந்து சத்திரியமனயும, 

பதசாமடகளிலிருந்து மவசியமனயும, 

கசால்களிலிருந்து சூத்திரைமனயும பமடத்தசார்” 

(1.31) என்றும அவர்களுக்கசான பதசாழிமலச் 

பசசால்லுமயபசாது “கற்றல், கற்றுத்தரைல், 

தமக்கசாகவும பிறருக்கசாகவும யவளவி பசய்தல், 

பகசாடுத்தல், பகசாளளல் ஆகியமவ 

பிரைசாமணருக்கும தன்னுமடய குடிகமளக் 

கசாத்தல், பகசாடுத்தல், யவளவிகமள நடப்பித்தல்,

கற்றல், புலனின்பப் பபசாருளகளுக்கு 

அடிமமயசாகசாதிருத்தல் ஆகியமவ 

அரைசர்களுக்கும கசால்நமடகமளக் கசாத்தல், 

பகசாடுத்தல், யவளவிகமள நடப்பித்தல், கற்றல், 

வசாணிபம பசய்தல், பணம கடன் பகசாடுத்தல், 

உழுபதசாழில் ஆகியமவ மவசியர்க்கும ஏமனய 

மூன்று வகுப்பசார்க்கும பவறுப்பின்றி 

அடிமமயசாய்ப் பணிபசய்தல் மட்டும 



சூத்திரைர்க்கும ஏற்படுத்தப் பட்டமவயசாகும” 

(1.87-91) என்று மனுநூல் விவரிக்கும. அது பல 

பபசாருளகமளப் பற்றியதசாயினும எங்கும 

அடிக்யகசாடிட்டுக் கசாட்டுவது பிரைசாமண 

வருணத்தசாரின் உயர்மவயய.

பிரைசாமணன் பிறக்குமயபசாயத 

சமயம எனும புமதயமலக் 

கசாப்பதற்கசாக வசாழும உயிர்கள 

எல்லசாவற்றிற்கும தமலவனசாக 

உலகின் உச்சியில் பிறக்கிறசான். 

இந்த அண்டத்தில் இருக்கும 

எல்லசாப் பபசாருளகளும 

அவனுக்யக பசசாந்தம; 

அவனுமடய பபருமம 

கசாரைணமசாகவும உயர்ந்த பிறப்பு 

கசாரைணமசாகவும இதற்கசான தகுதி 

அவனுக்கு உண்டு. பிரைசாமணன் 



தனக்குச் பசசாந்தமசானமதயய 

சசாப்பிடுகிறசான்; தனக்குச் 

பசசாந்தமசானமதயய அணிகிறசான்; 

தனக்குச் பசசாந்தமசானமதயய 

பகசாடுக்கிறசான். மற்றவர்கள 

பிரைசாமணனின் 

கருமணயினசாயலயய 

சசாப்பிடுகிறசார்கள . . .

கற்றறிந்த பிரைசாமணயன மனுவின் 

உபயதசத்மதக் கவனமசாகப் 

படித்து அவனுமடய 

மசாணவர்களுக்கு ஒழுங்கசாகக் 

கற்பிக்க யவண்டும. இமத யவறு 

யசாரும பசய்யக் கூடசாது (1.99-101)



பிரைசாமணன் 

ஆர்யசாவர்த்தத்திலுளள 

நசாடுகளியலயய வசாழ முயல 

யவண்டும; சூத்திரைன் உணவுக்கு 

வழியில்மலயசானசால் எந்த 

நசாட்டிலும வசாழலசாம (2.24)

பபயர் மவப்பதில்கூட 

யவறுபட்ட விதிகள 

கமடப்பிடிக்கப் பபற யவண்டும. 

பிரைசாமணனுமடய பபயர் 

நற்குறியுமடய பசசால்மலயும 

சத்திரியனுமடய பபயர் 

ஆற்றமலச் சுட்டும பசசால்மலயும

மவசியனுமடய பபயர் 

பசல்வத்மதக் கசாட்டும 

பசசால்மலயும பபற்றிருக்க 



யவண்டும. சூத்திரைனுமடய 

பபயயரை அருவருப்மப 

உண்டசாக்குவதசாக இருக்க 

யவண்டும. (2.31).

அரைசமன விடவும பிரைசாமணன் உயர்ந்தவன், 

மரியசாமதக்குரியவன் என்பது மீண்டும மீண்டும 

பவளிப்பமடயசாகவும மமறமுகமசாகவும 

பதரிவிக்கப்படுகிறது.

பத்து வயதசான பிரைசாமணனும நூறு

வயதசான அரைசனும தந்மதயும 

மகனுமசாகக் கருதப் பபற 

யவண்டும. இவருள பத்து 

வயதசான பிரைசாமணயன தந்மத 

(2.135)



ஒருவன் மணந்து பகசாளளும பபண் 

அவனுமடய வருணத்மதச் சசார்ந்தவளசாக 

இருக்க யவண்டுமசாயினும பிரைசாமணன் 

இரைண்டசாவதுமூன்றசாவது மமனவியசாக அரைச 

குலத்திலிருந்யதசா, மவசிய குலத்திலிருந்யதசா 

பபறலசாம. தசாழ்ந்த சசாதியிலிருந்து மமனவிமயக்

பகசாளளும பிரைசாமணன் அவனுமடய 

குடுமபத்மதயும சந்ததியசாமரையும சூத்திரைர் 

நிமலக்குத் தசாழ்த்துகிறசான். சூத்திரைப் பபண்ணின்

எச்சிமல உண்டவன், அவளுமடய மூச்சுக் 

கசாற்று யமயல பட்டவன், அவளிடம குழந்மத 

பபற்றவன் ஆகியயசார்க்குக் கழுவசாய் இல்மல (3.

12-19).

பலவிதமசான பபசாருளற்ற விதிகளும மூட 

நமபிக்மககமள அடிப்பமடயசாகக் 

பகசாண்டமவகளும கீழ்வருணத்தசாமரை 

அச்சுறுத்தும தண்டமனகளும பல 



நிகழ்ச்சிகயளசாடு பதசாடர்புபடுத்திச் 

பசசால்லப்படுகின்றன.

பிரைசாமண குரு உண்ணுமயபசாது 

சண்டசாளயனசா, பன்றியயசா, 

யசவயலசா,நசாயயசா வீட்டு 

விலக்கசான பபண்யணசா, ஆண் 

தன்மமயற்றவயனசா பசார்க்கக் 

கூடசாது. யவளவிச் சடங்மகயயசா, 

விருந்மதயயசா, யதவமத 

வழிபசாட்மடயயசா இவர்களில் 

யசார் பசார்த்தசாலும அமவ 

பகட்டுவிடும. . . . 

மூதசாமதயர்க்குச் பசய்யப்படும 

சடங்கின்யபசாது தமரையில் விழுந்த

உணவு யபசாக்கிரித்தனமும 

வஞ்சமனயுமில்லசாத 



அடிமமக்குரியதசாகக் 

கருதப்படுகிறது (3. 239-46).

பிரைசாமணர்கள ஊன் உணவு பகசாளளலசாபமன்று 

பலவிடங்களிலும பகசாளளக்கூடசாபதன்று 

ஓரிரைண்டு இடங்களிலும பசசால்லப்படுவதசால் 

பின்மனய பகுதிகள பிற்கசாலத்தில் 

யசர்க்கப்பட்ட இமடச் பசருகல்கள என்று 

அறிஞர் கருதுவர்.

எள, அரிசி, வசாற்யகசாதுமம, 

அவமரை, தண்ணீர், கிழங்குகள, 

பழங்கள ஆகியமவ 

விதிகளின்படி மூதசாமதயர்க்கு 

அளிக்கப்பட்டசால் அமவ 

அவர்களுக்கு ஒரு மசாதத்திற்குத் 

திருப்தி அளிக்கும. மீன் 

பகசாடுக்கப்பட்டசால் இரைண்டு 



மசாதங்களுக்குத் திருப்தி 

அமடவர். மசான் கறி மூன்று 

மசாதங்களுக்கும ஆட்டுக்கறி 

நசான்கு மசாதங்களுக்கும 

பறமவகளின் கறி ஐந்து 

மசாதங்களும ஆட்டுக்கறி ஆறு 

மசாதங்களுக்கும புளளிமசான் கறி 

ஏழு மசாதங்களுக்கும கருநிற 

மறிமசான் கறி எட்டு 

மசாதங்களுக்கும சிறுமசான் கறி 

ஒன்பது மசாதங்களுக்கும ஆண் 

பன்றி, எருமம ஆகியவற்றின் கறி 

பத்து மசாதங்களுக்கும 

அவர்களுக்கு நிமறவளிக்கும (3. 

267-271)



மூன்றசாம அதிகசாரைத்தில் இவ்வசாறு கூறும 

மனுநூல் ஐந்தசாம அதிகசாரைத்தில்,

அனுமதி அளிப்பவன், 

விலங்மகக் பகசால்யவசான், கறிமய

பவட்டுயவசான், அதமன வசாங்கி 

விற்யபசான், அதமனச் 

சமமப்யபசான், பரிமசாறுபவன், 

உண்ணுயவசான் ஆகிய யசாவரும 

பகசாமல பசய்தவர்கள ஆவசார்கள.

. . . நூறு ஆண்டுகளுக்குக் குதிமரை 

யவளவி பசய்யவசான், ஊன் 

உண்ணசாதவன் ஆகிய 

இருவர்க்கும ஒயரை அளவு 

நற்பலன்கள கிமடக்கும (5. 51–3).



என்று கூறும பகசால்லசாமம பற்றிய கருத்துகள 

பிரைசாமணர்கள ஊன் உண்ணசாமமமய 

அடிப்பமடயசாக மவத்து உயர்ந்யதசார் என்று 

கூறிக்பகசாண்ட பிற்கசாலத்தில் யசர்க்கப்பட்டமவ

என்று யமமல அறிஞர் சுட்டிக் கசாட்டுவர்.

ஊன் உணயவ தமலசிறந்த உணவு 

என்றுயவதமபசசால்வமதயும உணவும 

உண்யபசாரும யவதத்தில் முக்கிய இடம 

பபறுதமலயும பல அறிஞர்கள 

எடுத்துக்கூறியுளளனர். (டசானிகர் 24-37) 

இந்துக்கள யபசும ‘மச்ச நியசாயம’ யவதக் 

கூற்றுகளிலிருந்து பபறப்பட்டதசாகும. சின்ன 

மீமனப் பபரிய மீன் விழுங்குவது யபசால் 

மனிதர்கள விலங்குகமளயும, விலங்குகள 

தசாவரைங்கமளயும, தசாவரைங்கள மமழ நீமரையும 

உண்ணுவது பற்றியும யவதம குறிப்பிடுகிறது 



(டசானிகர் 25). இதமன மனு ஒரிடத்தில் 

பதளிவசாகச் பசசால்வசார்.

நகரைசாதமவ நகர்பமவகளுக்கு 

உணவசாகும. நச்சுப்பல் 

இல்லசாதமவ நச்சுப்பல் 

உளளமவகளுக்கு உணவசாகும. 

மகயுளளவற்றிற்குக் 

மகயில்லசாதமவ உணவசாகும. 

அச்சமற்றவர்க்குக் யகசாமழகள 

உணவசாவர் (டசானிகர் 5.29).

பபண்கமளப் பற்றிப் பல இடங்களில் 

இழிவசாகப் யபசும மனுநீதி இரைண்டசாரு 

இடங்களில் அவர்கயள குடுமபத்திற்கு 

அணிகலன் என்று உயர்வசாகக் கூறுதலும 

பகசால்லசாமமமயயும ஊன் உண்ணசாமமமயயும

ஆங்கசாங்யக சிறப்பித்தலும பின்னசால் 



வந்தவர்கள திமச திருப்பிவிட யமற்பகசாண்ட 

முயற்சியின் விமளவசாகும. அது கூறும 

வசாழ்க்மக யநசாக்கு வளளுவரின் வசாழ்க்மக 

யநசாக்கிற்கு யநர் மசாறசானது. வளளுவர் 

உழுபதசாழிமலச் சிறப்பித்து ஓரைதிகசாரைம ஒதுக்கி, 

“உழுதுண்டு வசாழ்வசாயரை வசாழ்வசார், 

மற்பறல்லசாம பதசாழுதுண்டு பின் பசல்பவர்” 

என்று முழங்குவசார். மனுநீதி உழுபதசாழில் 

யகவலமசானபதன்றும அதமனப் பிரைசாமணர் 

பசய்யக் கூடசாபதன்றும அறிவுறுத்தும (45). 

இவ்பவசான்யற இரைண்டு நூல்களுக்குமுளள 

யவறுபசாட்மடக் கசாட்டப் யபசாதுமசானதசாகும.

யவளவி பசய்யவசான் பல மமனவியயரைசாடு 

யசர்ந்து பசய்ய யவண்டுபமன்று விதித்த 

வடநூலசார் ‘சஹதர்மிணி’ என்று பபண்மண 

அமழப்பர். இவ்வுலக வசாழ்க்மகயில் அன்றசாட 

அலுவல்களில் இன்ப துன்பங்களில் பங்கு 



பகசாண்டு ஆணுக்கு இமணயசாய்ச் பசயல்பட 

யவண்டியவள என்ற கருத்தில் 

வளளுவர் பபண்மண வசாழ்க்மகத் துமண 

என்று அமழத்து ஒரு தனி அதிகசாரைத்தில் அவள 

நலம யபசுவசார். ஒருவனுக்கு ஒருத்தி எனும 

ஒழுங்மக வற்புறுத்தும முமறயில்,

பபண்ணின் பபருந்தக்க யசாவுள 

கற்பபன்னும

திண்மம உண்டசாகப் பபறின் (54)

தற்கசாத்துத் தற்பகசாண்டசான் 

யபணித் தமகசசான்ற

பசசாற்கசாத்துச் யசசார்விலசாள பபண்

(57)



என்பறல்லசாம பபண்ணின் பபருமம யபசுவசார். 

‘பிறனில் விமழயசாமம’ எனும அதிகசாரைத்தில் 

பிறன்மமன யநசாக்கசாப் யபரைசாண்மமபயன்றும,

அறன்கமட நின்றசாருள எல்லசாம 

பிறன்கமட

நின்றசாரில் யபமதயசார் இல் (142)

அறன் வமரையசான் அல்ல 

பசயினும பிறன் வமரையசாள

பபண்மம நயவசாமம நன்று (150)

என்றும விதந்து கூறுவசார். பபண்மணத் 

திருமணம பசய்து பகசாளளயல ஒருவன் தன்மன 

ஆண் குழந்மத பபற்று நரைகத்திலிருந்து கசாத்துக் 

பகசாளளயவ என்று மனுநூல் கூற, வளளுவர் 



மக்கமளப் பபறுதல் இல்லறத்துக்குச் சிறப்பு 

என்பமத,

மங்கலம என்ப மமனமசாட்சி மற்றதன்

நன்கலம நன் மக்கட்யபறு (60)

என்று மக்களசால் இவ்வசாழ்வில் பபறும 

இன்பத்மத

அமிழ்தினும ஆற்ற இனியததம மக்கள

சிறுமக அளசாவிய கூழ் (64)

மக்கள பமய்திண்டல் 

உடற்கின்பம மற்றவர்



பசசாற் யகட்டல் இன்பம பசவிக்கு

(65)

குழலினிது யசாழினிது என்ப தமமக்கள

மழமலச் பசசால் யகளசாதவர் (66)

என்பறல்லசாம பமய்மறந்து பசாடுவசார். 

மனிதவினத்தில் பசாதியசான பபண்யணசாடு 

இமணந்து மக்கமளப் பபற்றுவசாழும இல்லறச் 

சிறப்மப இவ்வசாறு யபசாற்றும அறநூமலயயசா, 

சமய நூமலயயசா யவபறங்கும கசாண்பது 

அரிது. பகவத்கீமதமயக் கட்டுமடப்புச் பசய்யும

அயயசாத்திதசாசர் அதிலும உபநிஷதங்களிலும 

கூறப்படுகின்ற தத்துவக் கருத்துக்கபளல்லசாம 

எப்படி இடம பபயர்ந்தனபவன்றும பபசாருள 

மசாற்றம பபற்றன பவன்றும விளக்குவது 

ஆரைசாயத்தக்கது.



அதசாவது, பன்னீரைசாயிரைம யகசாபிகசா 

ஸ்திரீகளின் லீலசா வியநசாதனும 

அர்ச்சுனனுக்கு சுபத்திமரை, 

பவழவல்லி, அல்லியரைசசாணி 

முதலிய ஸ்திரீகமளக் கூட்டி 

மவத்தவருமசாகிய பசாரைத கதசா 

புருஷன் கிருஷ்ணனுக்குப் 

புத்தருக்குரிய பகவபனன்னும 

பபயமரைக் பகசாடுத்து 

அப்பகவசானசால் யபசாதித்த பகவத் 

கீமதபயன வகுத்து பூர்வ 

சத்யதன்மத்தில் சிலமதக் 

கூட்டியும குமறத்தும தன்மனப் 

யபசாஷிக்க யவண்டும, தன்மன 

ஆரைசாய யவண்டும, தன்மனச் 

சிந்திக்க யவண்டும என்னும 

தன்மங்கமள என்மனப் 



யபசாஷிக்க யவண்டும, என்மன 

ஆரைசாய யவண்டும, என்மனச் 

சிந்திக்க யவண்டுபமனக் 

கிருஷ்ணன் கூறியது யபசால் 

ஆரைமபித்துச் சிமலகமளத் 

பதசாழுது முத்தி யபறு பபற 

விருப்பற்றவர்கள 

கிருஷ்ணனசாகிய என்மனத் 

பதசாழுவீர்களசாயின் சகலமும 

நசானசாதலசால் நசாயன முன்னின்று 

சுகமளிப்யபன் என்பதுடன் 

பகசால்ல மவப்பவனும நசாயன, 

பகசால்லுபவனும நசாயன, 

பகசால்லப்படுபவனும நசாயன என

வமரைந்து மவத்துக் பகசாண்டு, 

இஃது பசாரைத யுத்த ஆரைமபத்தில் 

அர்ச்சுனன் வில்மல வமளத்துக் 



குணத்பதசானி பசய்து பமடமய 

யநசாக்கியயபசாது சகல யசமனத் 

தமலவர்களும தனது பந்து 

மித்திரைரைசாகத் யதசான்றியபடியசால் 

வமளத்த வில்மல நிமிர்த்திச் 

யசசார்வமடந்தசானசாம. அமதக் 

கண்ட கிருஷ்ணன் இக்கீமதமய 

அர்ச்சுனனுக்குப் யபசாதித்து 

யுத்தவுச்சசாகம உண்டசாக்கியதசாகப் 

பசாயிரைம ஏற்படுத்திக் 

பகசாண்டசார்கள.

இக்கீமதமய முற்றும 

வசாசிப்பவர்கள சற்று நிதசானித்து 

வில்வமளத்துக் குணத்பதசானி 

பசய்த பின் இக்கீமதமயச் 

பசசால்லி முடிக்கும வமரையில் 



எதிரியின் யசமனத் தமலவர்கள 

பபசாறுத்திருப்பசார்களசா என்பமத 

ஆயலசாசிப்பசார்களசாயின் இஃது 

யுத்தகசாலப் யபசாதனசா கீமதயன்று,

கசாலத்திற்குக் கசாலம 

சசாவகசாசத்தில் வமரைந்து பகசாண்ட 

கீமதபயன்யற பதளளற 

விளங்கும. பபளத்தரிடமுளள 

கர்ண ரைசாஜன் கமதயில் 

கிருஷ்ணன் பபயரும கிமடயசாது. 

இக்கீமதயும கிமடயசாது.

ஈதன்றி, பபளத்த தன்ம 

சசாஸ்திரிகள உடலுயிர் 

பபசாருந்தும பசயலுக்குரிய 

புருஷனுக்கு ஆன்மபனன்னும 

பபயர் பகசாடுத்து அப்பபயமரை ஓர்



புருஷன் பற்றற்ற நிமலயசாம 

அநித்திய, அனசாத்துமன், 

நிருவசாணம அமடயும வமரையில் 

வழங்கி வந்திருக்கிறசார்கள. பஞ்ச 

ஸ்கந்தங்கள அமமந்த புருஷயன 

ஆன்மன், ஆன்மயன 

புருஷபனன்று உணரைசாதும அதன் 

அந்தரைசார்த்தம அறியசாதும 

யதகத்துள பரைமசாத்துபமனன்றும 

சீவசாத்து

மபனன்றும இரைண்டு 

இருக்கிறதசாகவும அமவகயள 

யதகத்மத ஆட்டி 

மவக்கிறபதன்றும தசாங்கள 

மயங்கிக் பகடுவதுடன் அவற்மற 

வசாசிப்பவர்களும பகட்டு 



மயக்குறுமபடி எழுதி 

மவத்துளளதுமன்றி . . . 

(அலசாய்சியஸ் I 666-67).

பகவத் கீமத இந்துக்களசால் யவத 

உபநிடதங்கயளசாடு மவத்து எண்ணப்படும சமய

நூலசாகும; இமறவனின் கூற்பறன்று அவர்களில் 

பலரைசால் நமபப்படுவதசாகும. உயர்ந்த 

பபருமமக்குரிய நூபலன்று உலகத்து 

அறிஞர்கள சிலர் அதமனப் பசாரைசாட்டியுளளனர். 

இது எப்பபசாழுது யதசான்றியது என்பது பற்றி 

இறுதி முடிவு இன்னும எடுக்கப்படவில்மல. 

வியசாசர் எழுதிய மகசாபசாரைதத்தில் 

பின்வந்தவர்களசால் இமடச்பசருகலசாகச் 

யசர்க்கப்பட்ட இச்சிறு நூல் பதிபனட்டு 

அத்தியசாயங்கமளக் பகசாண்டது. இதற்கு 

அறிஞர்கள கசாலந்யதசாறும பவவ்யவறு 



விளக்கங்கள அளித்து வந்துளளனர். 

இமறவனின் ஈடிமணயற்ற உயர்வு பற்றியும 

ஆன்மிகம பற்றியும கர்ம, ஞசான, பக்தி 

யயசாகங்கள பற்றியும யபசுகின்ற பகவத் கீமத 

வசாழ்க்மக மறுப்பு நூலன்று, நல்வசாழ்வு வசாழ 

வழி பசசால்லும நூயல அதுபவன்று வசாதிடுவசார் 

பலர்.

பகவத் கீமதயின் மமயக் கருத்பதன்று 

கூறப்படுவது எல்லசாப் பபசாருளகளிலும 

இமறவமனயும இமறவனில் எல்லசாப் 

பபசாருளகமளயும கசாண்பயதயசாகும. 

பசார்த்தனின் யவண்டுயகசாளின்படி யபருருவம 

கசாட்டும கண்ணன்,

பல நூறசாகவும 

பல்லசாயிரைமசாகவும, வமக பல, 

நிறம பல, அளவு பலவசாகவும 



உளள என் உருவங்கமளப் பசார் 

(115).

என்று பசசால்கிறசான். பசார்த்தன்,

யதவயன, உன் உடலில் எல்லசாத் 

யதவர்கமளயும கசாண்கின்யறன். 

பூத வமககளின் பதசாகுதிகமளக் 

கசாண்கியறன். தசாமமரை மலரில் 

வீற்றிருக்கும பிரைமமனயும எல்லசா

முனிவர்கமளயும யதவ 

சர்ப்பங்கமளயும கசாண்கியறன். 

பல யதசாளகளும, வயிறுகளும, 

வசாய்களும, விழிகளும உளள 

எல்மலயற்ற வடிவில் நின்மன 

எங்கும கசாண்கியறன். 

எல்லசாவற்றுக்கும இமறவயன, 

எல்லசாம தன் வடிவசாகக் 



பகசாண்டவயன, உனக்கு முடிவும 

இமடயும பதசாடக்கமும 

கசாண்கியலன். மகுடமும, 

தண்டும, வலயமும 

அணிந்துளளசாய். ஒளித்திரைளசாகி 

எங்கும ஒளிர்கின்றசாய் . . . 

அழிவில்லசாதவனசாய், 

அறிதற்குரியனவற்றில் மிகவும 

சிறந்தவனசாய், மவயத்தின் 

உமறயுளசாய், யகடில்லசாதவனசாய், 

அறத்திமனக் கசாப்பசாய் . . . 

ஆதியும, நடுவும, இறுதியும 

இல்லசாதவனசாய், வரைமபிலசா 

ஆற்றலுமடயவனசாய், கணக்கற்ற 

யதசாளிமன



உமடயவனசாய், ஞசாயிற்மறயும 

திங்கமளயும கண்களசாகக் 

பகசாண்டவனசாய், கனல் யபசாலும 

முகத்தினனசாய், ஒளியசால் முழு 

உலமகயும பகசாளுத்துயவசானசாய் 

உன்மனக் கசாண்கின்யறன் (11. 15-

19).

என்று வியந்துமரைக்கின்றசான்.

கண்ணன் பசார்த்தனிடம “யசான் 

அருள பகசாண்டு 

ஆத்மயயசாகத்தசால் எனது உருமவ 

உனக்குக் கசாண்பித்யதன். 

ஒளிமயமசாய், அமனத்துமசாய், 

எல்மலயற்றதசாய் உளள 

இவ்வடிவத்மத இதற்கு முன் 

உன்மனத் தவிரை யவறு யசாரும 



பசார்த்தயத கிமடயசாது. யவதம, 

யவளவி, கல்வி, ஈமக, பசயல் 

ஆகிய எதனசாலும மனித 

உலகத்தில் என்மன இவ்வடிவில் 

உன்மனயன்றி யவறு யசாரைசாலும 

பசார்க்க முடியசாது” (11. 47–48).

என்று கூறவும கசாண்கியறசாம.

இங்கு மட்டுமல்லசாமல் இன்னும 

பலவிடங்களிலும இமறவனின் பபருமம 

இமறவன் கூற்றசாகயவ வருகிறது.

யசான் பிறப்பற்றவன், 

அழிவற்றவன், 

உயிர்களுக்பகல்லசாம இமறவன். 

எனினும யசான் எனது 

பிரைகிருதியில் நிமலபபற்று ஆத்ம 



மசாமயயசால் பிறப்பபய்துகியறன் .

. . எப்பபசாழுபதல்லசாம தர்மம 

அழிந்து யபசாய் அதர்மம 

தமலதூக்குகிறயதசா 

அப்பபசாழுபதல்லசாம நசான் 

பிறப்பபடுக்கியறன். நல்யலசாமரைக்

கசாக்கவும தீயயசாமரை அழிக்கவும 

அறத்மத நிமல நசாட்டவும நசான் 

யுகந்யதசாறும பிறக்கியறன் (4. 6-8).

நசான் உலகம முழுமமக்கும 

ஆக்கமும அழிவும ஆயவன். 

என்மனக் கசாட்டிலும உயர்ந்த 

பபசாருள எதுவுமில்மல. நூலில் 

மணிகமளப் யபசால் 

இவ்வுலகபமல்லசாம என் மீது 

இமணக்கப்பட்டது.



நசான் நீரில் சுமவ ஞசாயிற்றிலும 

திங்களிலும ஒளி, எல்லசா 

யவதங்களிலும நசான் பிரைணவம, 

வசானில் ஒலி நசான்; ஆண் 

மக்களிடம நசான் ஆண்மம.

மண்ணில் தூய மணமும தீயில் 

சுடரும நசான். எல்லசா 

உயிர்களிலும உயிர்ப்பு நசான். 

தவம பசய்யவசாரின் தவம நசான். 

எல்லசா உயிர்களுக்கும நசான் 

சசாதனமசாகிய விமத, 

புத்தியுமடயயசாரின் புத்தி நசான்; 

ஒளியுமடயயசாரின் ஒளி நசான் (7. 6-

10).



இவ்வசாறு யசாவரும அறிந்த இமறவனின் 

தன்மமகள மீண்டும மீண்டும 

இமறவனசாயலயய எடுத்துச் பசசால்லப்பபறும. 

இமவபயல்லசாம பசார்த்தனின் கூற்றசாகயவசா, 

கவியின் கூற்றசாகயவசா இருந்திருந்தசால் 

ஓரிடத்தில் மட்டும வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தசால் 

சிறப்பசாக இருந்திருக்கும.மனித வசாழ்வுக்கு 

யவண்டிய அறிவுமரைகள நூல் முழுவதும 

விரைவிக்கிடக்கின்றன.“பசயலின் பயனில் 

பற்றுதல் இன்றி, தசான் பசய்ய யவண்டிய 

பதசாழிமல எவன் பசய்கிறசாயனசா, அவன் துறவி; 

அவன் யயசாகி” என்றும “ஓயசாமல் பதசாழில் 

பசய்; நீ எது பசய்தசாலும அது நல்லதசாகயவ 

முடியும’ என்றும “எவன் எல்லசாப் 

பபசாருளகளிலும ஆத்மசாமவயும ஆத்மசாவில் 

எல்லசாப் பபசாருளகமளயும பசார்க்கின்றசாயனசா 

அவயன உண்மமயுணர்ந்தவன்” என்றும 



“எல்லசாச் பசயல்கமளயும கடவுளுக்பகன்று 

எண்ணி, பற்றற்று எவன் பதசாழில் பசய்கிறசாயனசா

அவமனப் பசாவம தீண்டுவதில்மல” என்றும 

“மனிதனுக்குச் பசசாந்தமசானபதன்று ஒரு 

பசய்மகயும கிமடயசாது; பசய்யும 

திறமமமயயும அவனுக்குக் கடவுள 

தரைவில்மல; கர்மப் பயமன அவன் 

அமடவதுமில்மல; எல்லசாம இயற்மகயின்படி 

நடக்கிறது” (5.14) என்றும “துன்பங்களில் மனம 

பகடசாதவனசாய், இன்பங்களில் 

விருப்பற்றவனசாய், அச்சமும சினமும 

தவிர்க்கும முனிவன் மனவுறுதி வசாய்ந்தவன்; 

எவன் நல்லதிலும பகட்டதிலும 

வீழ்ச்சியற்றவனசாய், ஆமசயும 

பமகயுணர்வுமின்றி இருப்பசாயனசா, அவனது 

அறியவ நிமலயசானது” (2. 55-57) என்றும “நீ 

பசாவிகளில் மிகக் பகசாடியவனசாயினும 



ஞசானத்தின் உதவியசால் தீமமயசாகிய கடமலக் 

கடக்க முடியும” (4:36) என்றும “அறிவும, 

ஞசானமும, மயக்கமின்மமயும, பபசாறுமமயும, 

வசாய்மமயும, அடக்கமும, அமமதியும, 

இன்பமும, துன்பமும, உண்மமயும, 

இன்மமயும, அச்சமும, அஞ்சசாமமயும 

துன்புறுத்தசாமமயும, நடுநிமலயும, மகிழ்ச்சியும,

ஈமகயும, தவமும, இகழ்ச்சியும, புகழும ஆகிய 

பல இயல்புகளும உயிர்கள என்னிடமிருந்து 

பபறுவன” (10.4-5) என்றும “பழக்கத்மதக் 

கசாட்டிலும ஞசானம சிறந்தது; ஞசானத்மதக் 

கசாட்டிலும தியசானம சிறந்தது; தியசானத்மதக் 

கசாட்டிலும பசய்மகயின் பயன்கமளத் துறத்தல் 

யமலசானது. அதமனக் கசாட்டிலும மன அமமதி 

உயர்ந்தது” (2. 12) என்றும, “எவமன உலகினர் 

பவறுப்பதில்மலயயசா, எவன் உலகத்தசாமரை 

பவறுப்பதில்மலயயசா, களி, அச்சம, சினம 



ஆகியவற்றிலிருந்து எவன் விடுபட்டவயனசா, 

அவன் எனக்கினியவன் (2. 15) என்றும, 

அகமபசாவமின்மம, ஆடமபரைமின்மம, துன்பம 

பசய்யசாமம, பபசாறுமம, யநர்மம, ஆசிரியமன 

வழிபடுதல், தூய்மம, மனவுறுதி, தன்மனக் 

கட்டுப்படுத்தல், புலனின்ப நசாட்டமின்மம, 

பிறப்பு, இறப்பு, நமரை, யநசாய், துயரைம 

ஆகியவற்மற ஒயரை முமறயில் யநசாக்குதல், 

பற்றின்மம, மகமனயும, மமனவிமயயும 

வீட்மடயும தன்னுமடமமபயனக் கருதசாமம, 

விருமபியனவும விருமபசாதனவும 

அமடயுமிடத்து ஒரு நிமலயிலிருத்தல், 

என்னிடம இமடயறசாது பசலுத்தப்படும பக்தி, 

தனியிடங்கமள நசாடுதல், மக்கள கூட்டத்தில் 

விருப்பமின்மம, ஆத்ம ஞசானத்திலிருந்து 

பிறழசாமம, உண்மம உணர்தல் ஆகியமவயய 



ஞசானபமனப்படும (13, 8-11) என்பன யபசான்ற 

கருத்துக்கள பசசால்லப்பட்டுளளன.

ஒட்டு பமசாத்தமசாகப் பசார்க்குமயபசாது உயர்ந்த 

அறத்மத முருகியல் உணர்யவசாடு சில 

இடங்களில் பசசால்லும கீமதயில் கூறியது கூறல்,

முன்னுக்குப் பின் முரைண்படக் கூறல், 

கூறத்யதமவயற்றமத மீண்டும மீண்டும கூறல், 

பபசாருமளத் பதளிவசாக்கசாது பசசாற்கமள 

அடுக்குதல் யபசான்ற குமறகபளல்லசாம 

தவிர்க்கப்படசாதது வருந்தற்குரியதசாகும. உலக 

மசாந்தரின் உய்வுக்கு எந்நசாளும பபசாருந்தக்கூடிய 

வழிகூற யவண்டிய கீமத சில குறிப்பிட்ட 

பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட குழுக்களின் பழக்க 

வழக்கங்கமள ஏற்றிப் யபசுவதும மக்களுள 

யவறுபசாடுகமளக் கற்பித்துச் சிலமரைப் 

யபசாற்றுவதும கீமதமய உலகப் 

பபசாதுமமறயசாக ஏற்றுக் பகசாளள முடியசாமல் 



யபசானதற்குக் கசாரைணங்களசாகும. பண்மட 

இந்தியசாவில் யதவமதகமள மகிழ்விக்க 

ஆரியர்கள பசய்த யவளவிகமள விதந்து கூறும 

பகுதிகள இன்று இந்த நசாட்டியலயய 

பபசாருளற்றுப் யபசாய்விட்டன. நசால்வருணம 

பற்றியும அவற்றுள ஏற்றத்தசாழ்வு ஏற்படுத்தியும 

மக்களுள ஒரு பகுதியினமரைச் சூத்திரைர் என்று 

இழிவுபடுத்தியும பபண்ணினத்மத முற்றும 

குமறயுமடயதசாக மதிப்பிட்டும யபசும 

கவிமதகபளல்லசாம இமறவனின் கூற்பறன்று 

பசசால்லப்படும நூலில் இடமபபற்றிருக்கக் 

கூடசாது.

பசார்த்தன் ஏன் யபசாரிட மசாட்யடன் என்று 

கண்ணனிடம கூறுவது யநசாக்கற் பசாலது:

ஒரு குலம அழிவதசால் குல 

தர்மங்களும சடங்குகளும 



அழிகின்றன; குலதர்மம 

அழிவதனசால் குலம 

முழுவமதயும அதர்மம 

தசாக்குகிறது.

அதர்மம சூழ்வதசால், ஒழுங்கு 

குமலகிறது; பபண்கள பசாவம 

பசய்கிறசார்கள; அவர்களின் 

தூய்மம பகடுகிறது. பபண்கள 

பகட்டசால், சசாதிகளின் ஒழுங்கு 

பகட்டு, சமுதசாயத்தில் குழப்பம 

ஏற்படுகிறது.

அக்குழப்பம, அக்குலத்தசாமரையும, 

அதமன நசாசம பசய்தவமரையும 

நரைகத்திற்குக் பகசாண்டு 

பசல்கிறது. இறந்தவர்களின் 



ஆவிகள, சடங்குகளில் 

அளிக்கப்படும பிண்டமும நீரும 

கிமடக்கசாமல் துன்புறுகின்றன.

குலக்யகடர் பசய்யும 

குற்றங்களசால் சசாதிக் குழப்பம 

ஏற்பட்டு, சசாதி தருமங்களும 

பதசான்று பதசாட்டு வரும 

குலதருமங்களும பகடுகின்றன.

சசாதி தருமங்கமளக் 

கமடப்பிடிக்கசாத 

மனிதர்களுக்கசாக நரைகம 

கசாத்திருக்கிறபதன்பமத நசாம 

யகளவிப்பட்டதில்மலயசா? (1. 40-

44)



யவளவியின் இன்றியமமயசாமமமயக் கண்ணன்

பசார்த்தனுக்கு எடுத்துச் பசசால்லுமயபசாது 

கசாலத்தசாலும இடத்தசாலும மனித குலம 

முற்றுக்கும பபசாருந்தும அறம 

யபசப்படவில்மல.

யவளவியின் பபசாருட்படன்று 

பசய்யப்படுவது தவிரை ஏமனய 

பதசாழில்கபளல்லசாம 

மனிதருக்குத் தமளயசாகிறது. 

எனயவ பற்மற நீக்கித் பதசாழில் 

பசய்வசாய்.

முன்பு பிரைமமயதவன் 

மனிதமரையும யவளவிமயயும 

ஒயரை சமயத்தில் பமடத்துச் 

பசசான்னசான்: “யவளவியில் 

பல்கிப் பபருகுவீர்கள; 



யவளவியசால் நீங்கள 

விருமபியவற்மறபயல்லசாம 

அமடவீர்கள.

யவளவியசால் யதவர்கமளப் 

யபசாற்றுங்கள; அப்பபசாழுதுதசான் 

அவர்கள உங்கமள 

விருமபுவசார்கள; அவர்கயளசாடு 

இமணந்திருந்தசால் உயர்ந்த 

தவத்மத அமடவீர்கள.

நீங்கள பசய்யும யவளவியசால் 

மகிழ்வமடந்து யதவர்கள நீங்கள 

யகட்பவற்மறபயல்லசாம 

பகசாடுப்பசார்கள; யதவர்களுக்குக் 

மகமமசாறு பசய்யசாமல் அவர்கள 



பகசாடுப்பமதத் துய்ப்யபசார் 

களவரைசாவசார்.

யவளவியில் எஞ்சியமத 

உண்ணும நல்லவர்கள 

பசாவங்களிலிருந்து 

விடுபடுகின்றசார்கள. தமக்கசாக 

மட்டும உணவு சமமக்கும 

தீயவர்கள உண்ணும உணவு 

பசாவயம.

உணவசால் உயிர்கள வசாழுகின்றன.

மமழயசால் உணவு 

கிமடக்கின்றது. யவளவியய 

மமழமய விண்ணிலிருந்து 

பகசாண்டு வருகின்றது. யவளவி 

புனிதமசான பசயலசாகும” (3. 9-14).



“ஒன்யற குலமும ஒருவயன யதவனும” என்று 

யபச யவண்டிய நூல் பல யதவர்கமள 

யவளவியசால் களிப்பமடயச் பசய்து நலன் பபற 

யவண்டும என்று அறிவுமரை கூறுவது 

விந்மதயசானது.

“உலக மக்கபளல்லசாம 

என்னுமடய குழந்மதகள, நசான் 

அவர்கள யசாவரிடமும ஒயரை 

விதமசான அன்மபச் 

பசலுத்துகியறன்” என்று பசசால்ல 

யவண்டிய இமறவன், “நசான்கு 

வருணங்களும என்னிடமிருந்யத 

யதசாற்றம பபற்றன. அவரைவர் 

தன்மமக்கும பதசாழிலுக்கும நீதி 

பசய்யும வமகயில் 

இவ்வருணங்கமளச் சமமத்யதன். 

அழிவற்றவனும 



பசய்மககளுக்பகல்லசாம 

அப்பசாற்பட்டவனுமசாகிய நசான் 

இதமனச் பசய்யதன் என்று 

அறிந்து பகசாள” (4:13) என்று 

பசசால்கிறசார்.

நசால் வருணங்களுள பிரைசாமணமரைத் தவிரை 

ஏமனயயசாமரைக் கீழசானவரைசாக இமறவன் 

கருதுவதசாகத் பதரிவிக்கும பசாடல்களும 

கீமதயில் உண்டு.

என்னிடம அமடக்கலம யகட்டு 

வருபவர் யசாவரைசாயினும அவர்கள 

எவ்வளவு கீயழசாரைசாயினும 

நலிந்யதசாரைசாயினும பசாவம 

பசய்தவரைசாயினும அவர்கள 

பபண்களசாகயவசா, 

மவசியர்களசாகயவசா, 



சூத்திரைர்களசாகயவசா இருந்தசாலும 

கூட, உயர்ந்த நிமல 

அமடவசார்கள. அப்படியசானசால் 

என்மன விருமபும தூய்மமயசான 

பிரைசாமணர்கமளப் பற்றியும 

அரைசகுலத்து முனிவர்கமளப் 

பற்றியும பசசால்ல யவண்டுமசா? (9.

32-33)

எல்லசாப் பபண்களும கீழ்வருணங்கயளசாடு 

யசர்க்கப்பட்டிருப்பது கருதற்குரியது.

பகவத் கீமதயின் இறுதி அத்தியசாயத்தில் 

நசால்வருணங்களும பிறவிக் குணத்மத 

அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்டமவபயன்றும 

அமவ ஒவ்பவசான்றும தத்தம பதசாழிமலச் 

பசய்தயல முமறபயன்றும 

அறிவுறுத்தப்படுகிறது.



பிரைசாமணர், சத்திரியர், மவசியர், 

சூத்திரைர் ஆகியயசாருமடய 

பதசாழில்கள அவர்களுமடய 

பிறவிக் குணங்களுக்யகற்ப 

யவறுபடும. மனத்மதக் 

கட்டுக்குள மவத்தல், தவம, 

தூய்மம, பபருந்தன்மம, யநர்மம,

ஞசானம, இமற நமபிக்மக 

ஆகியமவ 

பிரைசாமணனுக்குரியமவ. வீரைம, 

ஒளி, உறுதி, திறமம, 

யபசார்க்களத்தில் அஞ்சசாமம, 

ஈமக, நல்ல தமலமம ஆகியமவ 

சத்திரியனுக்குரியமவ. வணிகம, 

உழவு, பசுக்கமள வளர்த்தல் 

ஆகியமவ 

மவசியர்களுக்குரியமவ. பணி 



பசய்வது சூத்திரைனுக்குரியது ... 

பிறர்க்குரிய தருமத்மத நன்கு 

பசய்வமதக் கசாட்டிலும 

தனக்குரிய தருமத்மதக் 

குமறபடச் பசய்தசாலும ஒருவன் 

பசாவம பசய்தவன் ஆகசான் (18. 41-

47).

பகவத் கீமதயின் ஆமணகள ஒரு 

சசார்புமடயமவ என்பது பவளிப்பமட 

எல்லசாவுயிர்களும ஒத்த உயர்வுமடயமவ என்ற 

உண்மம புறக்கணிக்கப்பட்டு மக்கமளப் 

பிறப்பின் அடிப்பமடயில் நசான்கு பகுதிகளசாகப் 

பிரித்து அவரைவர்க்குரிய பதசாழில்கமள 

முமறயின்றி விதித்துப் பபண்ணினம 

முழுவமதயும தரைக்குமறவசாகத் தசாழ்த்தி 

மவக்கும சமுதசாய அமமப்பு எந்த விதத்திலும 



எக்கசாலத்திலும நியசாயப்படுத்த முடியசாத ஒன்று; 

அதமன அறபமன்று பசசால்லுவமதச் சசான்யறசார் 

ஏற்க மசாட்டசார்; அத்தமகய அமமப்புமடய 

சமுதசாயத்மதக் கண்டு நல்லறிவு உமடயசார் 

இரைக்கமும அறச்சினமும பகசாளவர் என்பது 

திண்ணம. பகவத் கீமத யபசும தருமம மனித 

ஒருமமப்பசாட்டுணர்வுக்கு முற்றும மசாறசானது; 

வளளுவர் சுட்டும அறவசாழ்விற்குப் 

பபசாருந்தசாது. “பிறப்பபசாக்கும 

எல்லசாவுயிர்க்கும; சிறப்பபசாவ்வசா பசய்பதசாழில்

யவற்றுமமயசான்” என்றும “அந்தணர் என்யபசார் 

அறயவசார்” என்றும பதளிவசாக்கும வளளுவர் 

ஆரிய, திரைசாவிட இனங்கள பற்றியயசா, தமிழர், 

தமிழரைல்லசாதசார் யவறுபசாடு பற்றியயசா 

பிரைசாமணர், சத்திரியர், மவசியர், சூத்திரைர் 

யபசான்ற பிரிவுகள பற்றியயசா சசாதிகள பற்றியயசா 

குறிப்பிடசாதது அவர் அவ்விதப் 



பசாகுபசாடுகமளபயல்லசாம முற்றும 

புறக்கணித்தசார் என்பமதயும மனங்பகசாளல் 

யவண்டும. யவளவி பசய்வசாமரை உயர்த்தசாது 

இவ்வுலக வசாழ்க்மகக்குத் யதமவயசான 

உணமவப் பமடக்கும உழவமரை உயர்த்தி 

“சுழன்றும ஏர்ப்பின்னது உலகம, அதனசால் 

உழந்தும உழயவதமல” என்று வளளுவர் 

கூறுவது அவர் மறுமமமயப் பபரிதுபடுத்தசாது. 

இமமண்ணில் மசாந்தர் நல்ல வண்ணம வசாழ 

யவண்டியமதயய கருத்தில் பகசாண்டசார் 

என்பமதப் புலப்படுத்தும.

யவதங்கள, உபநிடதங்கள, மனுநூல், கீமத 

ஆகியமவபயல்லசாம மசாந்தருக்குப் பயன்தரும 

நூல்களசாகசாபவன்று ஒதுக்கித் தளளும 

அயயசாத்திதசாசர் ஏன் திருக்குறமள எக்கசாலும 

எல்லசாவற்றினும உயர்த்திப் யபசுகிறசார் 

என்பமதப் புரிந்து பகசாளள அந்நூல்கமள 



யமபலழுந்தவசாரியசாக ஒருமுமற பசார்த்தயல 

யபசாதுமசானது.



4. வடநூல்களில் வளளுவம

திருவளளுவர் தம நூமல வியசாழன், பவளளி 

ஆகியயசாரின் நூற்கமள ஆதசாரைமசாகக் பகசாண்டு 

எழுதியுளளசார் எனும கூற்மற இருநூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னயமயய அடியயசாடு 

மறுத்தவர் அயயசாத்திதசாசர்.

வியசாழன், பவளளி இவர்களின் 

நூலசாதசாரைம பகசாண்டு 

திருவளளுவர் தனது குறமள 

இயற்றியுளளசார் என்பது 

திருவளளுவ மசாமலயில் 

கூறியுளள பசய்யுட்களுக்கு 

முற்றும மசாறசாகயவ முடியும. 

இதுகசாறும யதசான்றசா வியசாழம, 



பவளளி இவர்களின் நூற்கள 

முற்கசாலச் சரித்திரைங்களில் 

இல்லசாது முரைண்பட்டுத் தற்கசாலம

யதசான்றியுளளபடியசால் 

திருவளளுவர் குறள ஆதசாரைம 

பகசாண்யட வியசாழன், பவளளி, 

பிரைகஸ்பதி, சுக்கிரைன், சசாணக்கியர் 

அர்த்த சசாஸ்திரைம யசாவும 

யதசான்றியுளளபதன்பது அதன் 

யதசாற்ற கசாலங் பகசாண்யட 

பசசால்லசாமயல விளங்கும 

(அலசாய்சியஸ் II 543).

என்பசார் அவர். திருக்குறளில் வட நூல்களின் 

தசாக்கத்மதக் கண்ட இருபதசாம நூற்றசாண்டுக் 

கல்வியசாளர்களும ஆய்வசாளர்களும அதற்குப் 

பரியமலழகரின் உமரைமயயய மூல ஆதசாரைமசாகக் 



பகசாண்டனர். ‘வடநூல் மதம’, ‘வட நூலசார் 

அறம’ பற்றி அடிக்கடி யபசும பரியமலழகர் 

குறள கூறும கருத்தில் வருணசாசிரைம தர்மத்மத 

வலிந்து திணிக்க இக்கருத்மதப் பயன்படுத்திக் 

பகசாண்டசாரைசாயினும அவர் தரும யமற்யகசாளகள 

யசாவும புறநசானூறு யபசான்ற சங்க 

நூல்களிலிருந்தும சிலமபு, மணியமகமல, 

சீவக சிந்தசாமணி, நசாலடி, நசான்மணிக்கடிமக 

யபசான்ற பிற தமிழ் நூல்களிலிருந்தும 

எடுக்கப்பட்டமவயய. அவர் உமரைநமடயில் 

அக்கவிமதப் பகுதிகள இரைண்டறக் கலந்து 

விடுகின்றன. கசாமத்துப்பசால் உமரையின் 

முன்னுமரையில் ‘'“இன்பங்களிபலல்லசாம 

யமலசானது பபண்ணின்பம என்பது என் 

எண்ணம”'’ என்று யபசாசரைசாசன் கூறியுளளசார் 

என்பது யபசான்ற ஓரிரு இடங்கமளத் தவிரை 



யவபறங்கும வடநூல்களிலிருந்து பரியமலழகர் 

யமற்யகசாளகள தரைவில்மல.

வடநூல்கள யசாவும தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு 

முன் யதசான்றியமவபயன்ற எண்ணம தவறசானது

என்பது இப்பபசாழுது பரைவலசாக உணரைப்பட்டு 

வருகின்றது. வடபமசாழி மூலங்கள என்று 

கருதப்பட்டமவ தமிழ் நூல்களின் 

தழுவல்களசாகவும பமசாழிபபயர்ப்புகளசாகவும 

வழிநூல்களசாகவும யதசான்றியமவ என்பதற்குப் 

பல சசான்றுகள இப்பபசாழுது கிமடத்துளளன. 

திருக்குறளில் பகளடலீயம, சுக்கிரைநீதி, 

கசாமசூத்திரைம ஆகியவற்றின் தசாக்கம பற்றிப் 

யபசியவர்கள அந்நூல்களின் கசாலம, யதசாற்றம, 

தன்மம பற்றிய ஆய்வுகள பபருகிய வழி, தம 

கருத்மத மசாற்றிக் பகசாளள யவண்டிய நிமல 

ஏற்பட்டுளளது. அமவ திருக்குறளுக்குப் பின் 

யதசான்றியமவ என்பயதசாடு திருக்குறளுக்குக் 



கடன்பட்டமவபயன்பதும அவற்மறபயல்லசாம

கசாய்தல், உவத்தல் இன்றி ஆரைசாய்வசார் அறிய 

முடியும.

தமிழில் சங்க இலக்கியங்களும பசாலி, 

பிரைசாகிருதம, சமஸ்கிருத பமசாழிகளிலிருந்த 

ஏமனய இலக்கியங்களும திருக்குறளின் 

வருமகக்குக் கட்டியம கூறியிருக்கின்றன. 

இமபமசாழிகளில் எல்லசாம திருக்குறளுக்குப் 

பின் வந்த அறம, பபசாருள, கசாமம பற்றிய 

நூல்கள அதன் தசாக்கத்திற்கு 

உட்பட்டிருக்கின்றன என்பமத இவற்மற 

இப்பபசாழுது கிமடத்துளள சசான்றுகமள 

மவத்துக் பகசாண்டு மீளபசார்மவ பசய்தசால் 

பதளிவசாகும.

வடபமசாழியில் உளள பபசாருள பற்றிய 

நூல்களுள தமலயசாயது என்று கருதப் பபறுவது 



பகளடலீயம ஆகும. சில குறட் கருத்துக்கள 

இதில் இருக்கக் கண்ட அறிஞர் சிலர் வளளுவர் 

இதன் ஆசிரியருக்குக் கடன் பட்டிருக்கின்றசார் 

என்று யபசியும எழுதியும வந்தனர். ஆனசால் 

பகளடலீயம கி.பி. நசான்கசாம நூற்றசாண்டுக்குப் 

பிறகு எழுதப்பட்டிருக்க யவண்டுபமன்று 

யமமல வல்லுநர்கள முடிவு பசய்வதசாலும 

யவறு சில சசான்றுகளசாலும திருக்குறள 

தசாக்கத்திற்குக் பகளடலீயம உட்பட்டிருக்கிறது 

என்பது பதரிய வருகிறது. அர்த்த சசாஸ்திரைம 

என்று அமழக்கப்பபறும பகளடலீயத்மத 

எழுதியவர் யசாபரைன்று வடபமசாழியசாளர்களசால் 

இன்னும உறுதியசாகச் பசசால்ல முடியவில்மல. 

பரைந்து பட்ட பல பபசாருளகமளப் பற்றிப் யபசும

அது ஒரு பதசாகுப்பு நூபலன்பதில் ஐயமில்மல.

நிலத்மதக் பகசாளளுதல், 

அதமனக் கசாத்தல் என்னுமிமவ 



குறித்து முன்மன ஆசிரியர்களசால் 

எத்துமணப் பபசாருள நூல்கள 

கூறப்பட்டனயவசா அவற்மறப் 

பபருமபசாலும திரைட்டி 

இப்பபசாருள நூல் ஒன்று 

பசய்யப்படுகின்றது (ப. 1).

என்யற முதல் அத்தியசாயம பதசாடங்குகிறது. 

இறுதி அத்தியசாயமும இதமன அப்படியய 

மீண்டும பசசால்கிறது (ப. 1224).

விண்டர்னிட்சன், ஜசாலி, கீத் யபசான்ற யமமலக் 

கல்வியசாளர்கள சந்திரைகுப்தனது கசாலத்தில் 

சசாணக்கியர் என்ற பபசாருள நூலசாசிரியர் 

ஒருவரும இருந்ததில்மலபயன்பதற்குப் பல 

சசான்றுகள தருவர். பகளடலீயம எனும பபசாருள 

நூல் கி.பி. மூன்றசாம நூற்றசாண்டில்தசான் யசாக்ஞ்ய 

வல்கிய ஸ்மிருதிமயப் பபரிதும 



தழுவியிருத்தலின் அதற்குப் பின் யதசான்றியயத 

என்பசார் ஜசாலி. மகயசாளும நமடயிலும வசாக்கிய 

அமமப்பிலும இது பழமமயசான வடபமசாழி 

நூல் அன்று என்பது கீத்தின் கருத்து. எனயவ 

அர்த்தசசாஸ்திரைம திருக்குறளுக்கு இரைண்டு மூன்று

நூற்றசாண்டுகயளனும பிற்பட்டபதன்றறியலசாம.

மனு முதலசான வடநூலசார் பலர் உழவுத் 

பதசாழிமல இழிபதசாழில் என்றும பிரைசாமணரைசால் 

பசய்யத்தக்கபதன்பறன்றும கூறியிருக்கக் 

பகளடலீயம உழவுக்குச் சிறப்பிடம அளிக்கும. 

இது குறளின் தசாக்கத்தசால் விமளந்ததசாகும. 

பண்டிதமணி,

தமிழ் நூலசார் எல்லசாத் 

பதசாழில்களினும தமலயசாயது 

உழவு என்று கூறுப; இதமன,



“சுழன்றும ஏர்ப்பின்னது உலகம 

அதனசால்

உழந்தும உழயவ தமல”

“உழுயவசார் உலகத்தசார்க்கு ஆணி”

என்னும திருக்குறளகளசானும 

“வருத்தமிலயவனும பிற 

பதசாழில்கள கமட என்பது 

யபசாதற ‘உழந்தும உழயவ தமல’ 

என்றும கூறினசார் என்பது முதலிய

பரியமலழகர் 

உமரைக்குறிப்புகளசானும, 

‘இரைப்யபசார் சுற்றமும புரைப்யபசார் 

பகசாற்றமும உழவிமட 

விமளப்யபசார்’ என்னும 

சிலப்பதிகசாரைத்தசானும பதளிய 



உணரைலசாம. இந்நூலில் கூறிய 

முமற மவப்புத் தமிழ் நூலசார் 

பகசாளமகமயத் 

தழுவியிருத்தலசான் பகளடலீயர் 

தமிழர் வழக்கபவசாழுக்கங்களுள

சிறந்தனவற்மறத் தம பபசாருள 

நூலுக்கு உரியவசாகக் பகசாளளும 

பகசாளமகயுமடயர் என்பது 

யபசாதரும” (ப. 33).

என்று கூறுவசார்.

முதல் அதிகசாரைத்தின் பத்தசாம அத்தியசாயத்தில் 

பகளடலீயம அமமச்சர்களின் பண்மபயும 

திறமமமயயும அரைசன் ஆரைசாய்ந்தறிதல் 

யவண்டுபமன்று கூறும பகுதியில்,



அறம பபசாருள இன்பம உயிரைச்சம

ஆகிய நசான்கினசாலும 

ஆரைசாயப்பட்ட தூயவர்கமள 

அவரைவர் தூய்மமக் யகற்ப 

அன்னசார் தகுதிக்குரிய 

பசயல்களில் நியமனம பசய்தல் 

யவண்டும என்று பண்மட 

ஆசிரியர்கள 

வமரையமறப்படுத்தினர் (ப. 59).

எனும பபசாருளுமடய சுயலசாகத்மதக் 

கசாணலசாம. இது திருக்குறளில் ‘பதரிந்து 

பதளிதல்’ எனும அதிகசாரைத்தில் வரும,

அறம பபசாருள இன்பம உயிரைச்சம

நசான்குடன்

திறந்பதரிந்து யதறப்படும (501).



எனும குறளின் கருத்தசாகும. இப்பகுதியில் 

பண்மட ஆசிரியர் என்று பகளடலீயர் குறிப்பது 

வளளுவமரையய என்பறண்ணுதல் தவறசாகசாது. 

இருக்கு யவதத்திற்கு ஆய்வுமரை எழுதியவரும 

யவதநூல் விற்பன்னருமசான சுந்தர்ரைசாஜ் என்பவர் 

வடநூல்கள பண்மட ஆச்சசாரியசார்கள என்று 

சுட்டுவது தமிழ் அறிஞர்கமளயய என்று 

குறிப்பிடுவசார்.

அமமச்சர் இயல்பு கூறுமயபசாது 

பகளடலீயம “அரைசமனச் 

சசார்ந்தவருமடய வசாழ்க்மக 

சூழமலச் யசர்ந்பதசாழுகுதல் 

யபசான்றபதனக் கூறுப. தீ ஒரு 

பகுதிமயயசாதல், ஓங்கின் உடல் 

முழுமமயுமசாதல் பகசாளுத்தும 

அரைசயனசாபவனின் மக்கள 

மமனவியருடன் ஒருவமனச் 



யசர்த்து அழிக்கயவசா ஆக்கயவசா 

வல்லவனசாவசான்” (ப. 701).

என்றுமரைக்கும. திருக்குறள,

அகலசாது அணுகசாது தீக்கசாய்வசார் 

யபசால்க

இகல்யவந்தர்ச் யசர்ந் 

பதசாழுகுவசார் (குறள 691)

என்று பசசால்லழகும பபசாருளழகும யதசான்றக் 

கூறியுளள கருத்யத பகளடலீயத்தில் 

அமமச்சர்க்குக் கூறப்படும எச்சரிக்மகயசாக 

இடம பபறுகிறது. வளளுவர்,



இயற்றலும ஈட்டலும கசாத்தலும 

கசாத்த

வகுத்தலும வல்ல தரைசு (385)

என்று கூறியமதக் பகளடலீயம,

அதனசால் (தண்ட நீதியசால்) 

விமளயும பயன்கள அமடயப் 

பபறசாத பபசாருமள அமடதலும, 

பபற்றன கசாத்தலும, கசாத்தவற்மற

வளர்த்தலும, அவற்மற 

நல்வழியில் பயன்படுத்தலுமசாம. 

(ப. 35).

என்று விளக்கும. தமிழ்க் கவிஞர்,

கடுபமசாழியும மகயிகந்த 

தண்டமும யவந்தன்



அடுமுரைண் யதய்க்கும அரைம (567)

என்று கூறியமத வடநூலசார்,

பகசாடுந்தண்டம மக்கமள 

நடுக்கமுறுத்தும; குமறந்த 

தண்டம அவமதிக்கப்படும; 

தகுதியசான தண்டம நன்கு 

மதிக்கப்படும. நூன்முமற வழசாது

நன்கு நுனித்துணர்ந்து 

பசலுத்தப்படும தண்டம 

மக்கமள அறம பபசாருள 

இன்பங்களில் தமலப்படுத்தும. 

கசாமம, பவகுளி, மயக்கம 

கசாரைணமசாக நூன்முமற வழீ இச் 

பசலுத்தப்படும தண்டம 

வசானப்பிரைத்தம, துறவு 

நிமலகளில் உளளசாமரையும 



சினமுறச் பசய்யுபமனின் இல்லற 

நிமலயிலுளளசாமரைச் 

சினமுறுத்தும என்பமதப் பற்றிக் 

கூறயவண்டுவபதன்? (35–36).

என்பறல்லசாம விளக்குவசார். திருக்குறள,

ஒற்றும உமரை சசான்ற நூலும 

இமவயிரைண்டும

பதற்பறன்க மன்னவன் கண் (581)

என்று கூறுவதற்குப் பரியமலழகர்,

ஒற்று, தன் கண் பசல்ல மசாட்டசாத 

பரைப்பபல்லசாம பசன்று கண்டு 

ஆண்டு நிகழ்ந்தனபவல்லசாம 

உணர்தலசானும நூல் 

அந்நிகழ்ந்தவற்றிற்குத் தன் 



உணர்வு பசசால்ல மசாட்டசாத 

விமனகமளபயல்லசாம பசசால்லி 

உணர்த்தலசானும 

இவ்விரைண்டமனயுயம தனக்கு 

ஊனக்கண்ணும 

ஞசானக்கண்ணுமசாகத் துணிந்து 

பகசாண்படசாழுக என்பதசாம.

என்று உமரைபயழுதுவசார்.

பகளடலீயம, ‘மன்னன் ஒற்றனசால் கண்மணயும

... நல்லசாற்றில் பபசாருள பமடத்தலசால் 

மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியளித்தமலயும 

நற்பசயலசால் உலக வசாழ்க்மகமயயும பகசாளளல்

யவண்டும’ (ப.44-45) என்று பசசால்லும நல்ல 

வழியியலயய தசான் பபசாருளீட்ட யவண்டும 

என்று இங்குச் பசசால்லப்படும கருத்தும 

திருக்குறளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டயத.



அறனீனும இன்பமும ஈனும 

திறனறிந்து

தீதின்றி வந்த பபசாருள (754)

என்பது குறள. அறவழிமய இங்கு வலியுறுத்தும

பகளடலீயம பின்னசால் வரும பகுதிகளில் 

எல்லசாம மன்னன் பபசாருள யசர்க்கக்கூடிய 

முமறகள என்று பல அறமற்ற, முற்றிலும 

பகசாடிய வழிகமளபயல்லசாம பசசால்லிச் 

பசல்கிறது.

திருக்குறள மன்னன் பசய்ய யவண்டிய 

பசயலசாக,

பகசாடுத்தலும இன்பசசாலும 

ஆற்றின் அடுக்கிய

சுற்றத்தசால் சுற்றப் படும (525)



என்று கூறும. பகளடலீயம இமத அப்படியய 

எதிபரைசாலிக்கும.

மகிழ்ச்சியுமடயசாமரை மிகுதியசாகப்

யபசாற்றுதல் யவண்டும. 

மகிழ்ச்சியில்லசாமரை மகிழ்விக்கும 

பபசாருட்டுப் பபசாருட் 

பகசாமடயசாலும 

இன்பசசாற்களசாலும சிறப்பிக்க 

யவண்டும (ப. 76)

அமமச்சன் விமன பசய்யும திறன் பற்றிக் குறள,

பபசாருள கருவி கசாலம விமன 

இடபனசாடு ஐந்தும

இருளதீரை எண்ணிச் பசயல் (675)



என்று பசசால்வமதக் பகளடலீயம மசாற்றமின்றி 

எடுத்தசாளகிறது.

கசாரியங்கமளத் 

பதசாடங்குதற்குரிய உபசாயம, 

விமன பசய்வசாரும பபசாருளும 

நிரைமப உமடமம, ஏற்ற கசாலம, 

இடங்கமள அறிதல், இமடயூறு 

கமளதல், கசாரியத்தின் பயன் 

என்னும ஐந்தும சூழ்ச்சிக்கு 

உறுப்புகளசாம (ப. 89).

முடிபவடுத்தபின் கசாலந் தசாழ்த்தல் 

கூடசாபதன்பமத வளளுவர்,

சூழ்ச்சி முடிவு துணிபவய்தல் 

அத்துணிவு

தசாழ்ச்சியுள தங்குதல் தீது (671)



என்று வலியுறுத்துவசார். இதமனக் பகளடலீயம,

துணிந்த பபசாருமள முடிக்கக் 

கசாலம கடத்தல் ஆகசாது. 

பநடுங்கசாலம சூழ்தலுமசாகசாது. 

தன்னசால் யகடு 

விமளக்கப்படுவசாமரைச் 

சசார்ந்தவர்கயளசாடு சூழ்தல் 

கூடசாது. (ப. 89)

என்று வழிபமசாழியும.

தூதுவன் தன்னுயிர்க்கு அஞ்சிப் பிறழக் 

கூறலசாகசாது என்பமதத் திருக்குறள,

இறுதி பயப்பினும எஞ்சசாது 

இமறவர்க்கு

உறுதி பயப்பதசாம தூது (690)



என்று வலியுறுத்தும. இக்குறள கருத்மதயும 

பகளடலீயம பயன்படுத்திக் பகசாளளும.

(தூதுவன்) தன்னுயிர்க்குக்யகடு 

விமளயும என்று யதசான்றினும 

தன் அரைசன் கட்டமளமய அவன் 

கூறியவசாயற கூறல் யவண்டும 

(ப.93).

அரைசன் விமனவல்லசாமரை அவர் பசய்யவல்ல 

விமனகமள அறிந்து அவற்றின் கண்யண ஆளும

திறம பகசாண்டவனசாதல் யவண்டும என்பமதத் 

திருக்குறள,

இதமன இதனசால் இவன் 

முடிக்கும என்றசாய்ந்து

அதமன அவன்கண் விடல் (517)



என்று கவிமத நயத்யதசாடு பசசால்லும. இதமனக் 

பகளடலீயம,

அமமச்சர்க்குரிய குணங்கள 

நிமறந்த பதசாழில் தமலவர் 

எல்யலசாரும அவரைவர் 

ஆற்றற்யகற்பக் கசாரியங்களில் 

நியமிக்கத் தக்கவரைசாவர் (ப.190).

என்று எடுத்தியமபும.

திருக்குறள கருத்துக்கமள மட்டுமல்லசாமல் 

பகளடலீயம அதன் உவமமகள சிலவற்மறயும 

பயன்படுத்திக் பகசாளளும உட்பமகவர்கமளக் 

கடியசாது உடன் மவத்திருந்தசால் பசாமயபசாடு 

வசாழ்தமல ஒத்தபதன்று குறள கூறும.

உடமபசாடிலசாதவர் வசாழ்க்மக 

குடங்கருள



பசாமயபசாடு உடன் உமறந்தற்று 

(890).

பகளடலீயம தன் மக்களிடமிருந்தும மன்னன் 

தன்மனக் கசாத்துக் பகசாளள யவண்டுபமன்பமத,

ஆதலின் ஒரிடத்தில் 

அப்புதல்வமரைப் பசாதுகசாப்பில் 

இருக்கச் பசய்தல் சிறந்தபதன்பது 

விசசாலசாக்கர் பகசாளமக. 

இங்ஙனம பசய்வது பசாமபுடன் 

பழகுதல் யபசால்வதசாம (ப. 99).

என்று பசசால்லும, வலிமிகுதியுமடய மன்னன் 

பமகயமற் பசல்லசாது கசாலம பசார்த்திருக்கின்ற 

இருப்பு, யபசாரிடுகின்ற தகர் தன் பமகபகடப் 

பசாய்தற் பபசாருட்டுப் பின் பசல்லும தன்மமயது 



என்னும பபசாருளபட வளளுவர் “கசாலமறிதல்” 

எனும அதிகசாரைத்தில்,

ஊக்கமுமடயசான் ஒடுக்கம 

பபசாருநகர்

தசாக்கற்குப் யபருந் தமகத்து (486)

என்பசார். மசாறுபட்ட புதல்வனிடமிருந்து 

தன்மனக் கசாத்துக் பகசாளள மன்னன் 

என்பனன்ன பசய்யலசாம என்பமதக் 

பகளடலீயம ஆரைசாயுமயபசாது,

(புதல்வன்) நசாட்டின் எல்மல 

கசாவலனது அரைணில் இருக்கச் 

பசய்தல் நலமசாகும என்பது 

பரைசாசரைர் வழியினர் பகசாளமக. 

இஃது ஆட்டுக்கடசாவின் 



பசயல்யபசால் அஞ்சுதற்கு 

இடனசாகும (ப. 100).

என்று குறிப்பிடும.

அரைசன், அமமச்சன், ஒற்றன், தூதுவன் ஆகியயசார் 

பற்றிய பகுதிகளில் திருக்குறட் கருத்துக்கமளத் 

தசாரைசாளமசாகக் மகயசாளும பகளடலீயம மனு, 

பிருகற்பதி, சுக்கிரைன், துயரைசாணசாச்சசாரியசார், 

பரைசாசரைர், நசாரைதர், வீட்டுமர், உத்தவர், இந்திரைன் 

ஆகியவர் பபயர்கமளபயல்லசாம சுட்டுவதும 

வளளுவர் பபயமரை யசாண்டும குறிப்பிடசாததும 

வியப்புக்குரியது. பகளடலீயத்தின் முன்மனய 

பிரைதிகளில் வளளுவரின் பபயர் இடம பபற்றுப் 

பின்மனய பிரைதிகளில் நீக்கப்பட்டிருக்கலசாம; 

அல்லது அவர் தமிழரைசாதல் கருதி அவர் 

பபயமரைக் குறிப்பிட விருமபசாது ‘பண்மட 



ஆச்சசாரியசார்கள’ என்று பபசாதுவசாகச் 

சுட்டியிருக்கவுமகூடும.

பகளடலீயர் மன்னர்களுக்குக் கூறும அறவுமரை 

வளளுவர் கூறுவதினின்றும பபரிதும 

யவறுபட்டது. உயர்ந்த அரைசனின் சிறப்மப 

எடுத்துமரைக்கும “இமற மசாட்சி” எனும 

அதிகசாரைம மன்னன், பமட, குடி, கூழ், அமமச்சு, 

நட்பு, அரைண் ஆகிய ஆமறயும உமடயவனசாய், 

அஞ்சசாமம, ஈமக, அறிவு, ஊக்கம ஆகிய 

நசான்கும பபற்று, தூங்கசாமம, கல்வி, 

துணிவுமடமம பகசாண்டு, அறத்தினின்று 

வழுவசாபதசாழுகி அறனல்லமவ தன் நசாட்டின் 

கண் நிகழசாமல் கடிந்து வீரைத்தின் வழுவசாது 

ஆட்சி பசயல் யவண்டும என்றும கசாட்சிக் 

பகளியனசாய்க் கடுஞ்பசசால்லன் அல்லனசாய், 

இன்பசசாலசால் ஈத்தளிக்க வல்லசானசாய், பசவி 

மகப்பச் பசசாற்பபசாறுக்கும பண்புமடயனசாய், 



பகசாமட, அணி, பசங்யகசால், குடியயசாமபல் 

எனும நசான்கு பசயல்கமளயும யமற்பகசாண்டு 

முமற பசய்து கசாப்பசாற்ற யவண்டும என்றும 

கூறும. இது தமிழ் நூலசார் மரைபபன்பமத 

“மன்னன் உயிர்த்யத மலர்தமல உலகம” 

என்பதசால் அறியலசாம.

சுக்கிரைநீதி ஒரு பதசாகுப்பு என்பது அதமன ஒரு 

முமற படிப்பசார்க்கும புலனசாகும. முதல் 

அத்தியசாயத்தில்,

பகவசானசாகிய பிரைமயதவர் நூறு 

இலக்கம சுயலசாக அளவுளள நீதி 

நூமல உலகம நலமமடதற் 

பபசாருட்டுக் கூறினசார். பின்னர், 

வசிட்டர் முதலிய எமமயனசாரைசால் 

சில்வசாழ் நசாமளயுமடய அரைசர் 

முதலியயசார் பபசாருட்டு நலம 



பபருக, அந்நீதி நூலின் சசாரைம 

சுருக்கிப் பபசாருந்து மசாற்றசான் 

அமமத்துத் பதசாகுக்கப்பட்டது 

(ப.1).

எனும கூற்று மட்டுமல்லசாமல் நூலின் 

அமமப்பும தன்மமயும அது பலரைசால் பல 

கசாலங்களில் பல பபசாருளகள பற்றி எழுதிச் 

யசர்க்கப்பட்டபதன்பமத பவளிப்படுத்தும.

இது கருதியய ந.மு. யவங்கிடசசாமி

நசாட்டசார் அவர்களும இதில் 

கூறப்பட்டுளள பபசாருட்பகுதி 

யமனத்தும உயரிய நசாகரிகத்தின் 

அறிகுறிகயள; எனினும 

கூறயவண்டுவன அமனத்தும 

நிரைல்பட முமறயசாயன இதில் 

கூறப்பட்டுளளபவனல் சசாலசாது. 



நகரைமமக்குமசாறு, அரைண் 

முதலியன அமமக்குமசாறு, 

நவமணிகளின் இலக்கணம, 

யசாமன குதிமரை முதலியவற்றின் 

இலக்கணம, பல்வமக 

அளமவகள, பத்திரை வமககள, 

அமமச்சரைசாதியயசார் இலக்கணம, 

அவர் பபறும சமபளம, 

வழக்கசாரைசாய்ச்சி முமற என்று 

இன்யனசாரைன்ன பல பசய்திகள ஓர்

பதசாமக நூலில் யபசால் இதில் 

கசாணப்படுகின்றன (ப. 44).

என்று கூறுவசார்.

பல பபசாருளகள மீண்டும மீண்டும யபசப் 

பபறுதலும முரைண்பட்ட கருத்துகள பவவ்யவறு 

அத்தியசாயங்களில் இடம பபறுதலும 



பசாடுபபசாருளகள ஒழுங்குற அமமயசாமமயும 

சுக்கிரைநீதி இமடச் பசருகல்கள மிகக் பகசாண்ட 

பதசாமக நூல் என்பமத நிமல நசாட்டும. 

மூன்றசாம அத்தியசாயத்மத மட்டும எடுத்துக் 

பகசாண்யடசாமசானசால் அதில் “எல்யலசார்க்கும 

உரிய நல்பலசாழுக்கங்கள, பிறநசாட்டுச் பசலவு, 

அரைசமவ புகுதல், நூலசாரைசாய்ச்சி முதலியன, 

உலகத்மதத் தன்வயப்படுத்தும வழி, மகளிர் 

பசால் இயற்மகயசாக நிகழும பிமழகள, 

மகட்பகசாமட முமற, கல்விச் பசல்வங்கமள 

அமடயும வழி, தந்மத வழிப் பபசாருமளக் கூறு 

பசய்யுமுமற, பகசாமட மசாட்சி, 

குணஞ்பசயல்களின் நன்மம தீமமகள, 

நல்பலசாழுக்கமிக்க அந்தணர் பபருமம, 

பதசாழில்களின் தமலமம முதலியமவகள, 

அறிவின் மசாட்சி” ஆகிய பல்யவறுபட்ட 

உட்தமலப்புகமளக் கசாணலசாம. 



ஒன்றுக்பகசான்று பதசாடர்புமடய பபசாருளகள 

முமறயசாகப் யபசப் பபறவில்மல. நசான்கசாம 

அத்தியசாயத்தில் மூன்றசாம பிரைகரைணம “வித்தியசா 

கலசா நிரூபணம” என்று அமழக்கப் பபற்றுச் 

சசாதி ஆரைசாய்ச்சி, அந்தணர் முதலியயசாரின் 

பதசாழில்கள, யவத முதலியவற்றின் வமககள, 

முப்பத்திரைண்டு வித்மதகளின் இலக்கணங்கள, 

அறுபத்து நசான்கு கமலகள ஆகிய 

உட்தமலப்புகள தரைப்படுகின்றன. ஆனசால் “சசாதி

ஆரைசாய்ச்சி” எனும முதற்பகுதி “இனி, 

மிச்சிரைபமன்னும இந்நசான்கசாம அத்தியசாயத்தில் 

நசாட்மடப் பற்றிய மூன்றசாம பிரைகரைணத்மதச் 

சுருக்கிக் கூறுயவன். மரைம, மமல முதலிய 

நிமலயியற் பபசாருளகளும, மக்கள, பசு முதலிய 

இயங்கியற் பபசாருளகளும இங்கு நசாடு என்னும 

பசசால்லசால் கூறப்படும” என்று பதசாடங்கும.

முதல் அத்தியசாயத்தில்,



இவ்வுலகத்தில் அந்தணரைசாதலும, 

அரைசரைசாதலும, வணிகரைசாதலும, 

சூத்திரைரைசாதலும, மியலச்சரைசாதலும 

பிறப்பினசால் இல்மல; குணம 

பசயல்களசாயலயய 

யவறுபடுத்தப்பட்டனர்.

பிரைமனிடத்துத் யதசான்றியது பற்றி 

எல்யலசாரும எங்ஙனம 

பிரைசாமணரைசாவர்? சசாதியினசாலும 

தசாய் தந்மத யசாரைசாலும பிரைசாமணத் 

தன்மம எய்தற் பசாலதன்று (ப. 6).

எனும திருக்குறள கருத்து கூறப்படுகின்றது. 

ஆனசால் நசான்கசாம அத்தியசாயத்தில் நசான்கசாம 

பிரைகரைணம,



உலகத்துளள சசாதிகளுக்குத் 

தனித்தனி விதிக்கப்பட்டு, 

அவ்வச்சசாதி முன்யனசாரைசால் 

யமற்பகசாளளப்பட்ட 

தருமங்கமளயய அவ்வச் சசாதியில்

யதசான்றிய மக்கள மகப்பற்றி 

பயசாழுகல் யவண்டும. 

அங்ஙனமின்றித் தம சசாதி தரும 

பநறி கடந்பதசாழுகுவசார் 

அரைசனசால் தண்டிக்கற்பசாலரைசாவர். 

அந்தணர் முதலிய நசால்வமக 

வருணத்தினமரையும பிரைமமச்சரிய 

முதலிய நசால்வமக 

நிமலயினமரையும அநுயலசாமர் 

முதலிய பல்வமகச் 

சசாதியினமரையும 

யவறுபசாடறிதற்குத் தனித்தனியய 



குறிகளசால் நன்கு 

அமடயசாளமிடல் யவண்டும (ப. 

226).

என்று கட்டமளயிடும.

நசான்கசாம அத்தியசாயத்தில் மூன்றசாம பிரைகசாணம,

யவதங்களுக்கு மசாறுபசாடில்லசாத 

வருணசாச்சிரைம தருமங்கமள 

நிமனப்பூட்டுவதும பபசாருள நூல்

பகுதிகமளக் கூறுவதும 

அறநூபலன்று கூறப்படும (ப. 211)

என்று அறிவிக்கும. ஐந்தசாம அத்தியசாயம,

அந்தணரைசாலும பநருப்பினசாலும 

நீரினசாலும உண்ணப்படும 

(அந்தணர்க்கு 



யவண்டுவனவற்மறத் தசானமசாக 

வழங்குதல், யவளவி 

முதலியவற்றில் பசலவிடல், 

பதன்புலத்தசார்க்கு 

நீர்க்கடனசாற்றுதல்) பபசாருள 

உமடயசான்

என்றும இன்பமுமடயனசாய் 

மகிழ்ச்சியமடவசான். அங்ஙனம 

உண்ணப்படசாத அப்பபசாருள 

உமடயசான் என்றும துன்பம 

எய்துவசான் (ப. 367).

என்றும, நசான்கசாம அத்தியசாயம ஏழசாம 

பிரைகரைணம,

பபண்களுக்கும அந்தணர்க்கும 

இமடயூபறசாழித்து அருள 



பசய்யுங்கசாலும அந்தணர்க்கும 

பசுக்களுக்கும அழிவு 

யநருங்கசாலும உண்டசாம யபசாரில் 

அரைசன் ஒரு பபசாழுதும 

புறக்கணிப்பசாளனசாக 

இருத்தலசாகசாது (ப. 342).

என்றும, நசான்கசாம அத்தியசாயம மூன்றசாம 

பிரைகரைணம,

அந்தணர்க்குப் பதினசாறு 

எருதுகளுமடய ஏரும,

அரைசர்களுக்குப் பன்னிரைண்டு 

எருதுகளுமடய ஏரும,

வணிகர்க்கு எட்டு எருதுகளுமடய

ஏரும,



சூத்திரைர்க்கு நசான்கு 

எருதுகளுமடய ஏரும,

அவற்றில் தசாழ்ந்த பிறர்க்கு 

இரைண்டு எருதுகளுமடய

ஏரும உரியனவசாம. அமவ 

நிலங்களின் பமன்மம யநசாக்கிக் 

பகசாளளப்படுவனவசாம (ப. 205).

என்றும அந்தணர்க்கு எதிலும முன்னுரிமம 

தரும.

அரைசர் அறவழி ஒழுக யவண்டும என்னும 

திருக்குறள கருத்மதச் சிலவிடங்களில் எடுத்துச் 

பசசால்லும சுக்கிரைநீதி அதற்கு முரைண்பசாடசாக,

ஆற்றல் மிக்க பமகவமன 

அழித்தற்கு வஞ்சகமசாகச் 



பசய்யப்படும யபசார்ச் பசயமல 

யன்றிப் பிறியதசாருபசாயம இன்று. 

முற்கசாலத்தில் இரைசாமனசாலும 

கிருட்டிணனசாலும இந்திரைன் 

முதலிய யதவரைசாலும 

இவ்வஞ்சகப் யபசாயரை 

யமற்பகசாளளப்பட்டது. 

இரைசாமனசால் வசாலியும, 

கிருட்டிணனசால் யவனனும 

இந்திரைனசால் நமுசியும வஞ்சித்துக்

பகசால்லப்பட்டனர் (ப. 350).

வஞ்சகமசாகச் பசய்யப்பட்ட 

பபசான்கமள மிகுதியசாகக் 

பகசாடுத்தலசால் பமகப் பமடமய 

வஞ்சித்து யவறுபடுத்து, 

பமகயச்சம கசாரைணமசாக முன் 



விழித்திருந்தமமயசால் 

உண்டசாகிய கமளப்பிமன 

உமடயதும இனி உறுதியசாகத் 

தனக்கு அழிவு வசாரைசாபதன்னும 

நமபிக்மகயசால் நன்கு 

துயில்கின்றதும ஆகிய 

அப்பமகப்பமடமயத் தசான் 

யசசார்விலனசாய் நின்று அழித்தல் 

யவண்டும (ப. 351).

என்று பமகவர்கமளப் பல வழிகளில் 

வஞ்சித்தும தூங்கும யபசாதுமகூடக் 

பகசால்லலசாம என்று அறிவுமரை 

கூறும. திருக்குறள கருத்துக்கமள அவ்வசாயற 

சுக்கிரைநீதி எடுத்தசாளும இடங்களும பலவுண்டு. 

“பிறப்பபசாக்கும எல்லசாவுயிர்க்கும 

சிறப்பபசாவ்வசா பசய்பதசாழில் யவற்றுமமயசான்”,



“பபருமமக்கும ஏமனச் சிறுமமக்கும தத்தம 

கருமயம கட்டமளக்கல்” எனும குறட் கருத்து 

முதல் அத்தியசாயத்தில் வலியுறுத்தப்படுவயதசாடு

மூன்றசாம அத்தியசாயம அறிவுமடயசார் 

எவ்வருணத்தவரைசாயினும அவர்பசால் பிரைமயதசசு 

நிமலபபறுபமனவும யவந்தன் 

எவ்வருணத்தவனசாயினும அவன்பசால் சத்திரிய 

யதசசு நிமலபபறும (பக். 155-6) எனவும 

பமசாழியும. மனுநூல் உழவுத் பதசாழில் பற்றி 

இழிவசாகப் யபசியிருப்பதற்கு மசாறசாக, சுக்கிரைநீதி 

உழவுத் பதசாழிமலக் குறளின் வழிநின்று,

ஆற்று நீமரைத் தசாயகமசாகவுமடய 

உழவுத் பதசாழியல தமலயசாய 

பதசாழிலசாகக் கருதப்படும. 

பண்டமசாற்று முதலிய வசாணிகத் 

பதசாழில் இமடயசாயதசாம. பிறர் 



ஏவின பசய்யும சூத்திரைர் பதசாழில் 

கமடயசாயதசாம (ப. 155).

என்று ஏற்றிப் யபசும, “நல்லமவ பயல்லசாம 

தீயவசாம தீயவும நல்லவசாம பசல்வம பசயற்கு” 

எனும திருக்குறளுக்குச் சுக்கிரை நீதி,

இரைசாமனுக்கும அருச்சுனனுக்கும 

நலம பயப்பதில் கசாலம துமண 

பசய்தபதன்பது நன்கு பவளியசாம.

ஊழ் நல்லதசாங்கசால் சிறு 

முயற்சியும நற்பயமன 

விமளவிக்கும. ஊழ் தீயதசாங்கசால் 

பபரிய நற்பசயலும தீய பயமன 

விமளவிக்கும. மகசாபலியும 

அரிச்சந்திரைனும 

பகசாமடயினசாயலயய 

துன்பமுற்றனர் (ப. 8).



என்று பதசான்மக் கமத பகசாண்டு 

விளக்கமளிக்கும.

“உரைன் என்னும யதசாட்டியசால் ஒமரைந்தும 

கசாப்பசான் வரைன் என்னும மவப்பிற்யகசார் வித்து” 

என்னும குறள, வடநூலில்,

புலன்களசாகிய பபருங்கசாட்டில் 

ஓடித்திரிவனவும அடக்க 

பவண்ணசாதனவுமசாகிய 

பபசாறிகபளன்னும யசாமனகமள 

அறிபவன்னும யதசாட்டியசால் 

அடக்கி வயப்படுத்தல் யவண்டும 

(ப. 14).

என்னும நூற்பசா வடிவம பபறும. அரைசன் கடிய 

யவண்டிய குற்றங்கள சிறுமம, சினம, 



மசாணசாவுவமக, இவறல், மசானம, பசருக்கு 

எனும கருத்து,

பசருக்கும சினமும சிறுமமயும 

இல்லசார்

பபருக்கம பபருமித நீர்த்து (431)

இவறலும மசாண் பிறந்த மசானமும

மசாணசா

உவமகயும ஏதம இமறக்கு (432)

என்ற குறளகளில் பசசால்லப்படும. இதமனயய 

சுக்கிரைநீதி

அரைசன் கசாமம, பவகுளி, யமசாகம, 

உயலசாபம, மசானம, மதம என்னும

இவ்வறுவமகக் குற்றங்கமளயும 



கமளதல் யவண்டும. இமவ 

அங்ஙனம கமளயப்படின் அவன் 

இன்பம நுகர்பவனசாவசான் (ப. 20).

என்றுமரைக்கும. “தமலயின் இழிந்த மயிரைமனயர்

மசாந்தர் நிமலயின் இழிந்தக் கமட’ (964) என்று 

தமிழ் நூல் கூறுவமத வடநூல்,

பற்களும மயிர்களும உகிர்களும 

தமக்குரிய இடங்களினின்றும 

இழிந்தக்கசால் விளக்கம எய்தசா. 

அங்ஙனயம அரைசனும 

தன்னிமலயினின்றும 

இழிந்தக்கசால் விளக்கமுறசான். 

அரைசன் கடக்க முடியசாத யகடு 

யநர்ந்துழி மமலயரைண் வசாய்ந்த 

இடத்மதயமடதல் யவண்டும (ப. 

53).



என்று அரைசர்களுக்கு ஏற்றிச் பசசால்லும. 

வளளுவர் “பபசாறியின்மம யசார்க்கும பழியன்று 

அறிவறிந் தசாளவிமனயின்மம பழி’ என்று 

கூறுவமத வட நூலசாசிரியர்,

முயற்சிக்குப் பயனின்றசாதல் 

ஊழ்வலியசானசாம. அது பற்றி 

முயற்சி குற்றமுமடயதசாகசாது. தன்

முயற்சி அமனத்தும 

எவ்வசாற்றசானும பயனின்றிக் 

கழிதமலக் கசாணின் எஞ்சிய 

வசாழ்நசாளில் தவம பசய்து 

யமலுலகம எய்தக்கடவன் (பக் 53-

54).

என்று யமலுலகம பற்றிய தமது எண்ணத்மயும 

யசர்த்துக் கூறுவசார். “அதசாவது அணுகசாது 

தீக்கசாய்வசார் யபசால்க, இகல்யவந்தர்ச் 



யசர்ந்பதசாழுகுவசார்” என்று வளளுவர் 

மகயசாளும பபசாருள ஆழம பகசாண்ட உவமம, 

வடநூலில்,

வணக்கம முதலியன நன்கு 

பயின்ற அவன் (அரைசியல் விமன 

பசய்வசான்) உயிர்க்கும 

பபசாருட்கும தமலவனும 

பிரைபுவுமசாகிய யவந்தமன 

எரிகின்ற பநருப்மபப் யபசாலவும 

சினமிக்க பசாமமபப் யபசாலவும 

கருதி அவன் பக்கல் அணுக 

யவண்டும (ப. 82)

என்று நயமிழந்து அச்சத்மத மட்டும சுட்டும 

பசாமபபன்னும உவமமயயசாடு யசர்ந்து 

இடமபபறும. அரைசனசால் பபறும பயமன 

அவ்வுவமம குறிக்கசாது யபசாதல் பதளிவு.



பகளடலீயத்மதயும அதன் சுருக்கமசாகிய 

கசாமசாந்தக நீதி என்னும நூமலயும சுக்கிரை 

நீதியயசாடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு பசய்த வங்க அறிஞர்

பினசாய்க்குமசாரை சர்க்கசார் மூன்றனுள இதுயவ 

இந்திய அரைசியல் நசாகரிகத்மத விரிவசாகவும 

விளக்கமசாகவும கூறுவது என்று பசாரைசாட்டுவசார் 

(ப. 18). திருக்குறளின் தசாக்கம மிகுதியசாக 

இருத்தலசால் இது நீதி நூல் என்ற முமறயிலும 

மற்ற இரைண்மடக் கசாட்டிலும சிறப்புமடயதசாய் 

அமமந்துளளது என்பது ஒருதமல. சுக்கிரைநீதி 

எழுதப் பபற்ற கசாலம திருக்குறள கசாலத்தினும 

பல நூற்றசாண்டுகள பின்னது என்பமதக் கசா. 

சுப்பிரைமணியபிளமள தமது “ஆரைசாய்ச்சி 

மதிப்புமரையில்” சசான்றுகள தந்து நிறுவுகிறசார்.

இந்நூல் எழுதிய கசாலம 

வங்கசாளத்தில் பசாலர் என்னும 

அரைசரும பதன்னசாட்டில் 



இரைசாஜரைசாஜன் முதலிய யசசாழரும 

அரைசசாண்ட கசாலம என்பது பல 

குறிப்புகளசால் அறியக் 

கிடக்கின்றது. அக்கசாலம 

பத்தசாவது அல்லது 

பதியனசாரைசாவது நூற்றசாண்டு 

ஆகும. கி.பி. எண்ணூறு முதல் 

ஆயிரைத்திரு நூறு வமரை உளள 

கசாலப்பகுதியய வங்கசாளத்தில் 

தந்திரை நூற்கசாலம எனப்படும. 

இத்தந்திரை நூற்கசாலத்தியலதசான் 

அகத்திய மதம என்னும நூலுள 

நவக்கிரைகம அல்லது ஒன்பது 

யகசாளகமளத் திருப்தி பசய்தற் 

பபசாருட்டு நவமணிகமளப் 

பயன்படுத்த யவண்டுபமன்ற 

குறிப்பும கசாணப்படுகிறது. 



பத்தசாவது நூற்றசாண்டில் எழுந்த 

விஷ்ணு தருயமசாத்ரை புரைசாணம 

என்பதனுள நவமணிகயள 

மகசாரைத்தினங்கள என்று 

கூறப்பட்டிருக்கின்றன. . . தந்திரை 

நூல் கசாலத்தில் தசான் ஒன்பது 

மணிகள ஒன்பது யகசாளகட்குச் 

சிறந்தன என்ற கருத்து நிமல 

பபற்றது. அங்ஙனம நிமல பபற்ற

கருத்யத சுக்கிரை நீதியுள 

கசாணப்படுதலின் அஃது 

அக்கசாலத்தபதன்பது 

ஊகிக்கப்படும. இன்னும 

அக்கசாலத்தில் தசான் திருமசால், 

சிவபிரைசான், கணபதி, சூரியன், 

அமபிமக என்னும ஐந்து 

பதய்வங்கமளயும ஒருங்கு 



வழிபடும தந்திரை வழக்கம 

வடநசாட்டில் ஏற்பட்டபதன்று 

தந்திரை தத்துவம என்னும நூலின் 

முகவுமரையில் கூறிய 

கசாரைணங்களசால் பதரியக் 

கிடக்கின்றது . . . அவ்வழிபசாட்டு 

முமறயய சுக்கிரை நீதி நசாலசாவது 

பிரைகணத்துள 63-ஆவது 

சுயலசாகத்தில் கூறப்பட்டது 

கசாண்க . . .

சுக்கிரை நீதிமயயும 

திருக்குறமளயும ஒப்பிட்டுப் 

பசார்ப்யபசார் திருக்குறள கி.பி. 

இரைண்டசாவது நூற்றசாண்டுக்கு 

முந்திய நூபலன்றும சுக்கிரை நீதி 

கி.பி. பத்தசாவது நூற்றசாண்டில் 



எழுந்த நூபலன்றும அறிந்து 

பகசாளளற்பசாலர். (பக்.19-20)

இதனசால் வளளுவர் வடநூலசார்க்குக் 

கடன்பட்டிருக்கிறசார் என்ற எண்ணம 

தவறசானபதன்பதும குறட் கருத்துகயள அங்குச் 

பசன்றிருக்கின்றன என்பதும புலப்படும.

திருக்குறளின் உயரிய அறவுமரைகள ஆங்கசாங்யக 

பபசாதிந்து கிடப்பினும சுக்கிரைநீதி வருண 

யவறுபசாட்மட வலியுறுத்துமயபசாதும 

பபண்ணிழிவு யபசும யபசாதும யவறுபல 

பசாடுபபசாருளகளிலும தமிழ் மமறயினின்றும 

மசாறுபடக் கசாணலசாம.

அறத்மத அறத்திற்கசாகயவ யமற்பகசாளள 

யவண்டுபமன்பதும அன்புமடமம உயிர்களின் 

இயல்பபன்பதும ஈதலும அதனசால் 



இமசபட வசாழ்தலும மட்டுயம மசாந்தர் 

வசாழ்க்மகயின் ஊதியபமன்பதும வளளுவர் 

வற்புறுத்தும வசாழ்க்மக பநறியசாகும. மனுநூல், 

சுக்கிரைநீதி, பகளடலீயம யபசான்ற வடநூல்களும 

பிறவும இத்தமகய வசாழ்க்மக பநறிமயச் 

பசசால்லவில்மல. நல்லது பசய்வசார்க்கு 

விண்ணுலக இன்பமும அல்லது பசய்வசார்க்கு 

நரைகத் துன்பமும உறுதி என்று அச்சுறுத்தும 

முமறயியலயய அவற்றில் அறம பரிந்துமரைக்கப் 

பபறுகிறது. யமலுலகம, கீழுலகம, மறுபிறப்பு 

ஆகியவற்றில் உளள நமபிக்மக 

தகர்க்கப்பட்டசால் அந்நூல்கள 

கூறுபமவபயல்லசாம புறக்கணிக்கப்பட்டு 

இவ்வுலக மனித வசாழ்வு சீர்குமலயவும மனித 

சமுதசாயம முற்றும விலங்கு வசாழ்மவத் துணிந்து

யமற்பகசாளளவும வழியயற்படும. 

அப்பசாமதயில் மனிதவினம விமரைந்து பசன்று 



பகசாண்டிருப்பதும கண்கூடு. வளளுவர் கூறும 

அறபநறியின் சிறப்பு மசாந்தரைசால் 

உணரைப்பட்டசால் இத்தமகய இழிநிமல ஏற்பட 

வழியில்மல.

சுக்கிரை நீதி பல அதிகரைணங்களில் வீடு யபறு 

பற்றிய ஆமசமயயும நரைகம பற்றிய 

அச்சத்மதயும முன்னிறுத்துகிறது. 

அரைசர்களுக்கும இத்தமகய அறிவுமரையய 

பசசால்லப்படுகிறது.

வசாத்சியசாயனரின் கசாமசூத்திரைத்திலும, 

வளளுவரின் கசாமத்துப்பசாலிலும உளள 

ஒப்புமமப் பகுதிகமள அமடயசாளம கண்டு, 

கசாமசூத்திரைத்தின் பபருமமமய வியந்து 

யபசியவர்கள இப்பபசாழுது 

அமவகளுக்பகல்லசாம மூலம திருக்குறள என்று 

ஏற்க யவண்டிய நிமல ஏற்பட்டுளளது. பவண்டி 



யடசானிகர் (Wendy Doniger), சுதிர் கக்கர் (Sudhir 

Kakar) ஆகியயசார் பமசாழிபபயர்த்துளள 

கசாமசூத்திரைத்தின் முன்னுமரையில் அந்நூலின் 

கசாலம பற்றிக் கூறப்பட்டுளள கருத்து வருமசாறு:

கசாமசூத்திரைம கி.பி. 225 க்குப் பிறகு எழுதப் 

பபற்றிருக்க யவண்டும. யமற்கிந்தியசாவின் 

அரைசியல் நிமல பற்றி வசாத்சியசாயனர் 

விளக்குபவற்றிலிருந்து ஆந்திரைசாமவ 

அபிரைர்களும ஆந்திரைர்களும ஆண்டதசாக 

அறிகியறசாம. கி.பி. 225 வமரை அந்நிலம 

ஆந்திரைர்களசால் மட்டுயம ஆளப்பட்டு வந்தது. 

கசாமசூத்திரைம பமசாழிநமடயில் 

அர்த்தசசாஸ்த்திரைத்திற்கு பநருக்கமசானதசாக 

இருக்கிறது. ஓரிடத்தில் அர்த்தசசாஸ்திரைத்மத 

யநரைடியசாக யமற்யகசாள கசாட்டும கசாமசூத்திரைம 

யவறிடத்தில் மமறமுகமசாக அதமனச் 

சுட்டுகிறது.அர்த்தசசாஸ்திரைத்தின் கசாலம 



உறுதியசாகத் பதரியவில்மலயசாயினும கி.பி. 

மூன்றசாம நூற்றசாண்டில் 

எழுதப்பட்டிருக்கலசாபமன்று நமபப் 

பபறுகிறது.

கசாமசூத்திரைம தர்மம, அர்த்தம, கசாமம எனும 

மூன்று உறுதிப் பபசாருளகள அல்லது 

திரிவர்க்கங்கள பற்றிய விவசாதத்துடன் 

பதசாடங்குகின்றது.நசான்கசாவது உறுதிப் 

பபசாருபளன்று கருதப்பபறும வீடு பற்றி 

வசாத்ஸ்யசாயனர் அக்கமற கசாட்டவில்மல.

Vatsyayana gives very short shrift indeed to release (1-2-

4) and even applies the term, surely tongue in cheek, to 

the courtesan's successful jettisoning of an unwanted 

lover (6.4. 44-5).

வசாத்ஸ்யசாயனர் யமசாட்சத்திற்குத் தருமிடம மிகச்

சிறியது. அதமன அவர் கிண்டலசாகக் 



மகயசாளவும கசாணலசாம. தசான் விருமபசாத 

கசாதலமனப் பரைத்மத விரைட்டுதற்கு இச்பசசால் 

பயன்படுத்தப் பபறுகிறது.

வளளுவரின் கசாமத்துப்பசால் கசாலத்தசால் 

முற்பட்டது என்பமத அறியசாது அதில் 

கசாமசூத்திரைத்தின் தசாக்கத்மதக் கண்டவர்கள 

அமவயிரைண்டுக்குமுளள யவறுபசாடுகமளப் 

பகுத்துணர்ந்து அறிய இயலசாதசார். கசாமசூத்திரைம 

ஆண் - பபண் உடலுறமவப் படம பிடித்துக் 

கசாட்டுவது; கசாமத்துப்பசால் ஆண் - பபண் உளள 

உறவுகமள நுட்பமசாகச் சுட்டுவது. கசாமசூத்திரைம 

எல்மல மீறிய கசாமவுணர்வு பகசாண்யடசார் உடல் 

தினமவத் தீர்த்துக் பகசாளள வழி பசசால்வது; 

கசாமத்துப்பசால் கசாதல் வயப்பட்ட உளளங்களின் 

அவசா, ஏக்கம, ஏமசாற்றம, களிப்பு ஆகியமவ 

பற்றிப் யபசுவது. ஒன்று உடலுறவு பற்றிய 

அறிவியல் விளக்கம; இன்பனசான்று உளவியல் 



ஆய்வு. முன்னது பவறும பட்டியல் பின்னது 

இலக்கியம. முன்னது உடல்பவறிமயத் 

தூண்டும நீலப்படம (Blue film); பின்னது 

முருகியல் இன்பம தரும கசாவியம. 

முன்னதற்குக் கசாமம ஒரு விலங்குணர்வு; 

பின்னதற்குக் கசாமம மலரினும பமல்லிய 

இமறயின்பம.

பரைத்மதயர் பற்றிய கசாம சூத்திரைத்தின் ஆறசாம 

பகுதியில் துமமமலப் பற்றிய ஒரு குறிப்பு 

வருகிறது. தசான் விருமபும வசாடிக்மகயசாளமனப்

பரைத்மத தன் மகக்குள மவத்திருப்பது 

எப்படிபயன்று விளக்கும இடம இது.

அவன் பசசால்லுகின்ற 

கமதகமளயல்லசாம அவள 

கவனமசாகக் யகட்கிறசாள. அவன் 

தன்னுமடய இன்பனசாரு 



மமனவிமயப் பற்றிப் 

யபசுமயபசாது மட்டும 

அவளுமடய பபசாறசாமமமயயும 

சினத்மதயும கசாட்டுவதற்கசாக 

அவனுமடய கூற்றுக்கு அவள 

பசவி சசாய்ப்பதில்மல. அவன் 

பபருமூச்சு விடுமயபசாதும, 

பகசாட்டசாவி விடுமயபசாதும, 

தடுமசாறுமயபசாதும, 

விழுமயபசாதும அவள அவன் 

நல்ல உடல் நலம பபற்றிருக்க 

யவண்டுபமன்று வசாழ்த்துகிறசாள. 

அவன் துமமுமயபசாதும, 

கத்துமயபசாதும, திடுக்குறும 

யபசாதும, அவள அவமன 

“வசாழ்க” என்று வசாழ்த்துகிறசாள. 

அவள யசசார்வசாக 



இருக்குமயபசாது, யநசாயுற்றவள 

யபசாலும, பிளமளப் யபற்மற 

எதிர்பசார்க்கும பபண்களின் 

வியநசாதமசான விருப்பங்கமளக் 

பகசாண்டிருப்பதசாக நடிக்கிறசாள 

(யடசானிகர் 139).

இப்பகுதிமய விளக்கும யடசானிகர் 

துமமலின்யபசாது (இதயம ஒரு குறுவினசாடிப் 

பபசாழுது நின்று விடுவதசால்) உயிர் உடமல 

விட்யட தற்கசாலிகமசாக நீங்கி விடுகிறபதன்னும 

நசாட்டசார் நமபிக்மகமய எடுத்துமரைப்பசார் 

(யடசானிகர், 207).

திருக்குறளில் கசாமத்துப்பசாலின் “புலவி 

நுணுக்கம” எனும அதிகசாரைத்தில் துமமமலப் 

பற்றி மூன்று பசாடல்கள யபசுகின்றன.



ஊடி இருந்யதமசாத் துமமினசார் 

யசாம தமமம

நீடுவசாழ் பகன்பசாக் கறிந்து (1312).

யசாம அவயரைசாடு ஊடி உமரையசாடசாது 

இருந்தபபசாழுது, அவ்வூடல் நீங்கி அவமரை நீடு 

வசாழ்கபவன்று வசாழ்த்தி உமரையசாடுயவசாபமனக் 

கருதி அவர் துமமினசார்.

வழுத்தினசாள துமமியனன் ஆக 

அழித்தழுதசாள

யசார் உளளித் துமமினிர் என்று 

(1317).

யசான் துமமியனனசாகத் தன் இயல்பசால் 

வசாழ்த்தினசாள. அவ்வசாறு வசாழ்த்தியமதத் தசாயன 

மறுத்து உமமம நிமனத்து வருந்துகின்ற 



பபண்களுள யசார் நிமனத்தலசால் துமமினீர் 

என்று யகட்டுப் புலந்து அழுதசாள.

துமமுச் பசறுப்ப அழுதசாள 

நுமருளளல்

எமமம மமறத்தியரைசா என்று 

(1318).

எனக்குத் துமமல் வந்தயபசாது யசார் நிமனக்கத் 

துமமினீபரைன்று யகட்பசாபளன்பதற்கு அஞ்சி 

அதமன நசான் அடக்கியனன். அவ்வசாறு 

அடக்கவும உமமமச் சசார்ந்தவர் நிமனப்பமத 

மமறப்பதற்கசாகத் துமமமல அடக்கினீயரைசா 

பவன்று பசசால்லிப் புலந்து அழுதசாள.

இப்பசாடல்களுக்கு உமரைபயழுதும பரியமலழகர்



“துமமியக்கசால் வசாழ்த்துதல் 

மரைபு”

“அன்புமடயசார் நிமனத்த வழி 

அந்நிமனக்கப்பட்டசார்க்குத் 

துமமல் யதசான்றுபமன்பது மகளிர்

வழக்கு. இவ்வழக்மக 

உளவழக்கசாகக் கருதிப் 

புலந்தசாபளன்பதசாம”

“துமமினும குற்றம, ஒழியினும 

குற்றம ஆயக்கசால் பசயற்பசாலது 

யசாபதன்பதசாம” (பரியமலழகர் 

498 - 502)

என்று அழகிய விளக்கங்கள தருவசார். எங்கும 

துமமல் பற்றிய இந்நமபிக்மக வடநூல் 

மரைபபன்யறசா வடவர் 



வழக்பகன்யறசா பரியமலழகர் குறிப்பிடசாதது 

கசாண்க. துமமல் பற்றிய இப்பசாடல்களுக்கும 

கசாமசூத்திரைத்துத் துமமலுக்கும உளள 

யவறுபசாடுகமள விளக்கத் யதமவயில்மல.

வளளுவர் அறம, பபசாருள, இன்பம பற்றிப் 

யபசுமகயில் வடநூல்களுக்குக் 

கடன்பட்டிருக்கிறசார் என்று கூறிய 

மவயசாபுரிப்பிளமள யபசான்றவர்கள 

அர்த்தசசாஸ்திரைம, சுக்கிரை நீதி, கசாமசூத்திரைம 

யபசான்றவற்றின் கசாலம சற்றும அறியப்படசாத 

யபசாது அமவபயல்லசாம திருக்குறளுக்கு 

முந்தியமவயசாகத்தசான் இருக்க யவண்டும என்று

எண்ணிக் பகசாண்டு ஆங்கசாங்யக கண்ட சில 

பபசாதுவசான பதசாடர்கள, கருத்துகள, 

உவமமகமளக் பகசாண்டு தமது முடிமவ முடிந்த

முடிவசாக அறிவித்துச் பசன்றனர். வடபமசாழி 

இலக்கியங்கள அவர்கள கற்பமன பசய்து 



பகசாண்டது யபசால் அவ்வளவு பழமமயசானமவ 

அல்ல என்பது இப்பபசாழுது பதளிவசாகியுளளது. 

எனயவ அவர்கள கண்ட ஒற்றுமமப் 

பகுதிகளுக்பகல்லசாம மூலம குறள என்று 

இப்பபசாழுது அறிய முடிகிறது. திருக்குறமளயும

நசாலடியசாமரையும பமசாழிபபயர்த்த யமமல 

அறிஞர் யபசாப் அடிகளசார் தமிழ், வடபமசாழி நீதி 

இலக்கியங்கள பற்றிய கசாலத் பதளிவு 

இல்லசாதயபசாது அறிவித்த முடிவும கருதத்தக்கது.

It would be possible, indeed, to find a close Sanskrit 

parallel to nearly every gnomic verse in Tamil poetry, but 

in many cases, the beauty, spontaneity and terseness of 

the Tamil stanza seem to prove its originality. (யபசாப்: 

1893: xxxix)

“அறவுமரைகமளச் சுருங்கச் பசசால்லி விளங்க 

மவக்கும தமிழ்ப் பசாடல் ஒவ்பவசான்றிற்குமகூட



வடபமசாழியில் ஒத்த பசாடபலசான்மற 

யமற்யகசாள கசாட்ட முடியும. ஆனசால் அழகு, 

இயல்பசான பமடப்பு, சுருக்கம ஆகிய 

பண்புகமள மவத்துப் பசார்க்குமயபசாது தமிழ்ப் 

பசாடயல மூலபமன்று பமய்ப்பிக்கப்பபறும” 

என்ற அவரைது எமடயீடு சரியசானபதன்று 

இப்பபசாழுது நசாம ஐயமின்றி அறிய 

முடிகின்றது.

திருக்குறமள மூலமசாகக் பகசாண்யட வட 

நூல்களசாகிய சுக்கிரைநீதி, பகளடலீயம, 

அர்த்தசசாஸ்திரைம ஆகியமவ யதசாற்றம 

பபற்றிருக்க யவண்டும எனும தசாசரின் கூற்றும 

பமய்ப்பிக்கப்படக் கசாணலசாம.

கசாமத்துப்பசால் பற்றியும அவர் அறிவித்துளள 

கருத்துக்களும பதளிவசானமவ. 

யபரின்பத்மதயும விளக்குவதற்யக வளளுவர் 



சிற்றின்பம பற்றிப் யபசுகிறசார் என்பது அவர் 

முடிவு.

ஆதலின் பதன் புலத்யதசாரைசாம 

நசாயனசார் கசாமத்துப் பசாலசாம 

சிற்றின்ப நுகர்ச்சிமய விளக்கிப் 

யபரின்பத்மதத் துலக்குவதற்கசாய்.

. . ஐமபுலனும யயக

யபரின்பத்தில் யயக 

பசாவமனயசாய் உளளடங்குமசாயின்

தசாமமரைக் கண்ணன் உரைகசாரும 

புத்யதழ் உலகில் சிற்றின்பத்திற்கு 

யமலசாய யபரின்பத்தில் சதசா 

சுகிர்ப்பர் என்று கூறுவதற்கசாய்



தசாம வீழ்வசார் பமன்யதசாள 

துயிலின் இனிது பகசால் தசாமமரைக் 

கண்ணசான் உலகு

...... கசாமத்தசால் சிற்றின்பம 

நுகர்ந்து நீர் பகடுவதினும என்று 

மழியசாப் யபரின்பம நுகர்ந்து 

நித்திய வசாழ்வு அமடவயத 

அழகசாதலின் சிற்றின்பத்மதச் 

பசவ்விதில் விளக்கிப் யபரின்பம 

அவசாவும யபசாக்கில் 

விடுத்திருக்கின்றசார் (அலசாய்சியஸ்

II 545).

வளளுவர் கசாமத்துப்பசாலில் யபசும சிற்றின்ப 

நுகர்ச்சி, யபரின்பத்மதப் பற்றிய மமறமுக 



விளக்கயம என்று பதசா.பபசா. மீனசாட்சிசுந்தரைனசார் 

கூறியுளளது இங்கு நிமனவுகூரைத்தக்கது.

வளளுவர் கசாமத்மதச் சிறப்பித்துப் 

யபசலசாமசாபவன்று யகட்பவர்களுக்குத் தசாசர்,

உலகின் மனுக்குலத்யதசாற்ற சருவ 

ஆடமபரைங்களும கசாமியத்மதயய 

பிடமசாக வகுத்துளளமத அறியசாத 

அமதச் சிறப்பித்தது தவபறன்று 

கூறுதல் உளளுக்குக் கசாமியச் 

சிறப்மப ஒளித்து பவளிக்குத் 

தூற்றுவபதசாக்கும. நசாயனசார் 

அங்ஙனம ஒளியசாது மக்களின் 

சருவ பசயல்கமளயும அளந்து 

கூறிய விடத்து 

கசாமத்துப்பசாமலயும பதளளற 

விளக்கிவிட்டசார்; கசாரைணம, 



இன்பத்மதயும துன்பத்மதயும 

விளக்கும ஒர் யபசாதனசா 

நிமலயசாகும (அலசாய்சியஸ் II 

546).

என்று விமட தருவசார்.



5. குறள கசாட்டும வசாழ்வு

திருவளளுவரின் பபற்யறசார் பற்றிய 

பபசாய்க்கமதகள எவ்வசாறு வளர்ச்சி பபற்றன 

என்பமதயும திருவளளுவமசாமலயில் எவ்வசாறு 

இமடச்பசருகல் நிகழ்ந்தது என்பமதயும 

அயயசாத்திதசாசர் வரைலசாற்று ஆதசாரைங்கயளசாடு 

பவளியிடுகிறசார்.

இந்திய அரைசுப்பணியிலிருந்த எல்லிஸ் என்னும 

ஆங்கில அறிஞர் 1825-ஆம ஆண்டிற்குப்பின் ஒரு

தமிழ்ச்சங்கம ஏற்படுத்தி அதன் நூலகத்திற்குத் 

தமிழ் இலக்கியங்கமள ஓமலச்சுவடி வடிவில் 

பல விடங்களிலிருந்தும வரைவமழத்துத் தந்தசார். 

ஆரிங்டன் என்பசார் இதமனயறிந்து 

தன்னிடமிருந்த திருக்குறள மூலம, 



திருவளளுவமசாமல, நசாலடியசார் ஆகிய மூன்று 

நூல்கமளயும பட்லர் கந்தப்பன் மூலம 

எல்லிசுக்கு அனுப்பிமவக்க, அவர் தமிழ் 

வித்துவசான்களசாகிய தசாண்டவரைசாய 

முதலியசாரைசாலும மசாயனஜர் முத்துசசாமிப்பிளமள 

என்பவரைசாலும திருக்குறமள 1831 இல் அச்சிட்டு 

பவளியிட்டசார். திருவளளுவ மசாமலயில் 

புதியதசாய் நசான்கு பசாடல்கமளச் 

யசர்த்திருப்பமதக் கந்தப்பன் எல்லிசிடம 

முமறயிட்டதசாய்ச் சூரியயசாதயம எனும 

பத்திரிமக பசய்தி ஒன்மற பவளியிட்டது. 

ஆனசால் 1831 ஆம ஆண்டு பவளிவந்த நூலில் 

வளளுவரின் பபற்யறசார் பற்றிய கட்டுக்கமதகள 

ஏதுமில்மல. சிலகுறட்பசாக்கமளயும அவற்றின் 

கருத்துகமள உளளடக்கிய யவறு தமிழ் 

இலக்கியப் பசாக்கமளயும ஆங்கிலத்தில் பமசாழி 

பபயர்த்து எல்லிஸ் தம பபயரில் பவளியிட்ட 



நூலிலும வளளுவரின் கற்பமன வரைலசாறு 

பசசால்லப்பட வில்மல. விசசாகப் பபருமசாள 

அய்யர் என்பசார் 1835 ஆம ஆண்டில் அச்சிட்ட 

திருக்குறள நூலின் இறுதியில் ஆதி என்னும 

பமறச்சிக்கும பகவன் என்னும 

பிரைசாமணனுக்கும ஏழு குழந்மதகள 

பிறந்தனபவன்றும அவற்றுள ஒருகுழந்மத 

வளளுவர் என்றும அவர் ஒரு 

மவசியகுலப்பபண்மண மணந்து இல்லறம 

நடத்துமயபசாது குறமள யசாத்தசார் என்றும கூறும 

ஒரு சிறிய அகவற்பசா யசர்க்கப்பட்டது. 

விசசாகப்பபருமசாமளயரின் இளவல் சரைவணப் 

பபருமசாமளயர் 1837 ஆம ஆண்டில் பவளியிட்ட

புத்தகத்தின் பதசாடக்கத்தில் இதமன யமலும 

விரித்துப் பபசாருந்தசாப் பபசாய்கள பலவற்மறயும

யசர்த்தசார். அவர் அச்சிட்ட நசான்கசாவது 

புத்தகத்தில் ஏழு பிளமளகளில் ஒவ்பவசான்றும 



பிறந்தவுடன் ஒரு பவண்பசாப் பசாடியதசாக ஏழு 

பவண்பசாக்கமளயும எழுதி இமணத்துளளதும 

கசாணலசாம. விசசாகப் பபருமசாமளயர் வளளுவர் 

மவசியகுலப் பபண்மண மணந்தசாபரைன்று 

பசசால்லியிருக்க, அவர் தமபியயசா நசாயனசார் 

யவளசாள குலப்பபண்மண மணந்தசாபரைன்று 

மசாற்றம பசய்தசார். மூத்தவர் நசாயனசார் பிறந்த 

இடம மயிமலபயன்று மட்டும கூறி மற்ற 

அறுவர் பிறந்த, வளர்ந்த இடங்கமளக் 

கூறவில்மல. இமளயவர் ஏழு 

குழந்மதகளுக்கும இடங்கமளச் 

சுட்டியதல்லசாமல் யவதசாளக்கமத ஒன்மறயும 

யசர்த்தசார்.

இவ்விருவர்களுமடய பபசாய்க்கமதகமளயும 

யவதகிரி முதலியசார் தசாம 1847 இல் பவளியிட்ட 

நூலில் விரிவசாக்கம பசய்த கமத 

நமகப்புக்குரியது. விசசாகப்பபருமசாமளயரின் 



அகவற்பசா யசசாழநசாட்டு அந்தணனுக்கு உயர் குல

மமனவியசால் பகவன் என்னும மமந்தன் பிறந்து

வளர்ந்து கருவூர்ப்புமலமகள ஆதி அவமன 

அணுகியயபசாது அவமள அடித்து விரைட்டிவிட்டு

மறுபடியும அவமளச்சந்தித்தயபசாது இருவரும 

கூடி ஏழு பிளமளகமளப் பபற்றசார் என்று 

யபசும யவதகிரி பவளியிட்ட நூலில் பிரைமன் ஒரு

யசாகம பசய்து அதில் கமலமகள பிறக்க 

அவமளயய மணந்து மறுபடியும அகத்தியரைசாகத் 

யதசான்றி சமுத்திரை கன்னிமகமய மணந்து 

பபருஞ்சசாகரைபனன்பசாமரைப் பபற, அப்பபருஞ் 

சசாகரைன் திருவசாரூர்ப் புமலச்சி ஒருத்திமயக்கூடி 

பகவமனப் பபற்றதசாகவும அப்பகவன் 

பிரைமமவமிசத்துக் தவமுனிக்கும அருண் மங்மக 

என்னும பிரைசாமணப் பபண்ணுக்கும பிறந்து 

உமறயூர்ப் பபரும பமறயனசால் வளர்க்கப்பட்ட 

ஆதிமய மணந்து ஏழு பிளமளகமளப் 



பபற்றதசாகவும இக்கமத விரிவசாக்கம பபற்றது. 

இதில் சங்கப்புலவர்கள சிவமன 

அவமதித்ததசால் சிவன் சங்கத்மத 

அழிக்கயவண்டி பிரைமசாமவத் 

திருவளளுவரைசாகவும சரைஸ்வதிமய 

அவ்மவயசாகவும விஷ்ணுமவ 

இமடக்கசாடரைசாகவும அவதரிக்கச் பசய்தசார் 

என்றும கூறப்பட்டுளளது.இக்கமதகபளல்லசாம 

வளளுவருக்குப் பிரைசாமணத் தந்மதமயத் தந்து 

அவர் பிறப்பில் பிரைசாமணருக்குத் பதசாடர்புண்டு 

என்று கசாட்ட எழுந்தமவயய என்பது 

பவளளிமட மமலயசாகும.

சதுர்முகன் என்னும பபயர் பபற்ற 

சசாக்மகயமுனிவரைசாகிய புத்தர் அருளிய யபத 

வசாக்கியங்களும அதன் உபநிட்சயசார்த்தங்கள 

என்னும 32 உபநிடதங்களும வடபமசாழியில் 

பபசாருள மமறந்து மமறகள என்னும பபயர் 



பகசாண்டிருந்த முதல் நூலசாகும திரிபிடகத்திற்கு 

வழி நூலசாகும முப்பசால் என்னும திரிக்குறமளச் 

சசாக்மகய குலநசாயனசாரைசாகிய திருவளளுவர் 

பசந்தமிழில் இயற்றித் தமிழர்க்கு அறிவு 

பகசாளுத்தினசார் என்பது அயயசாத்திதசாசரின் 

முடிவு (அலசாய்சியஸ் II 235). 

திருவளளுவமசாமலயில் நசான்முகன் என்று 

குறிப்பிடப்படுபவர் புத்தயரைபயன்றும 

திரிபிடகயம உண்மம யவதபமன்றும அதன் 

வழிநூயல திருக்குறள என்றும விளக்குவசார். 

இதற்குச் சசான்றுகளசாக,

இன்பம பபசாருள அறம வீடு என்னும 

இந்நசான்கும

முன்பறியச் பசசான்ன முதுபமசாழி நூல்-

மன்பமதகட்கு



உளள அரிபதன்று அமவ வளளுவர்

உலகம பகசாளள பமசாழிந்தசார் குறள.

நசான்மமறயின் பமய்பபசாருமள 

முப்பபசாருளசா நசான்முகத்யதசான்

தசான் மமறந்து வளளுவனசாயத் தந்துமரைத்த 

நூல்முமறயய

வந்திக்கச் பசன்னிவசாய் வசாழ்த்துக 

நன்பனஞ்சம

சிந்திக்க யகட்கச் பசவி.

என்னும திருவளளுவ மசாமலப் பசாடல்கள 

கசாட்டப்பபறும.

‘திருக்குறமள’த் ‘திரிக்குறள’ என்பறழுதும 

அயயசாத்திதசாசர் அது திரியபத 

வசாக்கியங்கபளன்றும திரிபீட 



வசாக்கியங்கபளன்றும வழங்கிய புத்தரைது மூவரு 

பமசாழியசாம முதல் நூலுக்கு வழி நூலசாகத் 

யதசான்றியபதன்பசார். திரிபீட வசாக்கிய 

மமறபபசாருள பசாலிபமசாழியில் மக்களுக்கு 

விளங்கசாமல் இருந்ததசால் அதமன யசாவரும 

விளங்கிக் பகசாளளுமசாறு தமிழில் திருக்குறள 

வந்தது. வட இந்தியசாவில் சசாக்மகயர் குலத்தில் 

மண்முகவசாபகன்னும மன்னனுக்கும 

மசாயசாயதவி என்னும அரைசிக்கும மகவசாகப் 

பிறந்து புத்தர் முதல் நூல் இயற்றியதுயபசால் 

பதன்னிந்தியசாவில் வளளுவர் குலத்தில் 

மசாமதுமரைக் கச்சபனன்னும அரைசனுக்கும 

உபயகசிபயன்னும அரைசிக்கும மகவசாகப் பிறந்து

வளளுவர் வழிநூல் இயற்றினசார் என்பது 

வளளுவர் பிறப்புப் பற்றி அயயசாத்திதசாசரின் 

கருத்தசாகும. தமிழன் எனும தமது வசாரை இதழில் 

திருக்குறளுக்கு அவர் பதசாடர்ந்து எழுதி வந்த 



உமரை அவரைது இறப்பசால் 55 அதிகசாரைங்கயளசாடு 

முற்றுப் பபற்றது வருந்துதற்குரியது. புத்த 

சமயத்திற்கும சமணத்திற்கும உளள 

யவறுபசாட்மடப் புறக்கணித்த தசாசர் 

திருக்குறமள ஒரு புத்த, சமண நூலசாகயவ கருதி 

எல்லசாக்குறளகளுக்கும 

அவ்வடிப்பமடயியலயய பபசாருள கூறுகிறசார்.

“கடவுள வசாழ்த்மதப்” புத்தரைது சிறப்புப் 

பசாயிரைமசாகக் பகசாண்டு அதன் பத்துப்பசாக்களும 

புத்த பிரைசாமனயய யபசாற்றும என்று அவர் 

விளக்கம தரைக் கசாணலசாம. முதல்குறள புத்தமரை 

ஆதிபகவன் என்று அமழக்கிறது. 

எழுத்துக்களுக்பகல்லசாம அகரைம முதலசாயிருந்து 

அறிமவ விளக்குதல்யபசால் பகவனசாகிய புத்தர் 

யசாவர்க்கும அறிவளிக்கும முதல்நூல் தந்த 

முதல்வன் ஆவசார். அன்னசார் உலகிற்யக 

குருவசாகி தன்னவன்- அந்நியன், தசாழ்ந்தவன்- 



உயர்ந்தவன், கற்றவன்- கல்லசாதவன், 

பசல்வந்தன்- ஏமழ, சிறியவன்- பபரியவன் 

எனும யவறுபசாடு கருதசாது, எறுமபு முதல் 

யசாமன ஈறசாகவுளள எல்லசாவுயிர்களிடத்தும 

அன்பு பசாரைசாட்டி, பிறப்பு, பிணி, மூப்பு, சசாக்கசாடு 

என்னும துன்பங்கமளப் யபசாக்குதற்கசாய்த் தரும 

சங்கங்கமள நிமலநசாட்டி, அஞ்ஞசான இருமள 

அகற்றி பமய்ஞ்ஞசானம யதசான்றச் 

பசய்தமமயசால் பகவபனன்னும பபயர் 

அவர்க்குரியது (அலசாய்சியஸ் II 569). இருமள 

விலக்கும கதிரைவனுக்குப் பகலவன் எனும 

பபயர் ஏற்பட்டது யபசால் கசாமபவகுளி 

மயக்கபமனும அஞ்ஞசான இருமள அகற்றிச் 

சசாந்தம, ஈமக, அன்பபன்னும பண்புகமளத் 

தந்தமமயசால் புத்தருக்குப் பகவன் என்னும 

பபயமரை யமயலசார் வகுத்தனர். மண்டல புருடன் 

“பகவயன ஈசன் மசாயயசான் பங்கயன் சினயன 



புத்தன்” என்றும திருமூலர் “ஆதிபகவன் 

அருமமற ஒதுமின்” என்றும இமடக்கசாட்டுச் 

சித்தர் “ஆதிபகவமனயய பசுயவ அன்பசாய்த் 

பதசாழுவசாயயல் யசசாதி பரைகதிதசான் பசுயவ 

பசசாந்த மதசாகசாயதசா” என்றும திருத்தக்க யதவர் 

“பசாடல் வண்டசாற்றும பிண்டி பகவனதசாமன 

யபசால்” என்றும குறிப்பிடுவது புத்தமனயய 

என்பது தசாசரின் முடிவு. புத்தபிரைசாமன மகட 

பமசாழியில் பகவபனன்று கூறியமதப்யபசால் 

திரைசாவிட பமசாழியில் திவசாகரைர் என்று 

வழங்கினர். எழுத்துக்களில் முதலசாவதசான 

அகரைத்தின் சிறப்மபக் கூறும தசாசர் அதன் 

பபருமமயறிந்த யமயலசார் மக்கள தங்கள 

இல்லங்களில் அப்பசா, அமமசா, அண்ணசா, அக்கசா, 

அமமசான், அத்மத என வழங்கும பசசாற்களசால் 

எக்கசாலும அகரைத்மத உச்சரிக்கச் பசய்துளளது 

கசாண்க பவன்பசார். இரைண்டசாவது குறளில் வரும 



‘வசாலறிவன்’ எனும பதசாடருக்குப் “பசால 

வயதியலயய அறிவின் விருத்தி பபற்று ஜகத் 

குருவசாக விளங்கிய புத்தன்” என்று பபசாருள கூறி

அதற்குச் சசான்றுகளசாக அமுதசசாகரைர் “அறிவமன 

வணங்கி அமறகுவன் யசாப்யப” என்றும 

குணசசாகரைனசார் “ஆசனத்திருந்த திருந்பதசாளி 

அறிவன்” என்றும இளங்யகசா “ஆதியிற்யறசாற்ற 

அறிவமன வணங்கி” என்றும முமனப்பசாடியசார் 

“அறிவமன வணங்கி அடவித் துமணயசா” 

என்றும கூறியுளளனவற்மற யமற்யகசாள 

கசாட்டுவசார்.

மூன்றசாவது குறளில் வரும “மலர்மிமச 

ஏகினசான்” எனும பதசாடர் பதுமசாதனபமன்னும 

தசாமமரை மலரில் வீற்றுப் பதுமநிதி எனும பபயர் 

பபற்றுத் ததசாகதமுற்றுக் கசாமமனயும 

கசாலமனயும பவன்று நித்தியசானந்தம 

பபற்யறசான் என்றும கல்லசால மரைத்தின் கீழ்க் 



கமலசாசனத்தில் வீற்றுக் கமலநசாதன் என்னும 

பபயருமடயயசான் என்றும யபசாற்றப் பபறும 

புத்தமனயய குறிக்கும என்பதற்குப்பின் கமல 

நிகண்டு “மூலருற்று நடந்த வசாமன்” என்றும 

திருமந்திரைம “கடந்து நின்றசான் கமலசா மலர் 

மீயத” என்றும சீவகசிந்தசாமணி “விண்டலர் 

பூந்தசாமமரையின் விமரைததுமப யமல் நடந்தசான்” 

என்றும சூளசாமணி “விமரைமணங்கு 

தசாமமரையமல் விண்வணங்கச் பசன்றசாய்” 

என்றும அறபநறிச் சசாரைம “தசாமமரைப் பூவின் 

யமற்பசன்றசான் புகழடிமய” என்றும 

சிலப்பதிகசாரைம “மலர்மிமசச் பசன்ற 

மலரைடிக்கல்லபதன்” என்றும வசாசிட்டம 

“புண்டரீக வசாதனத்தில் புத்தன் யபசால் உத்தரை 

முகனசா” என்றும “வீரையசசாழிய உதசாரைணச் 

பசய்யுள உறுதசாமமரை யமல் உமறவசார் தன்” 



என்றும வசாழ்த்தியிருக்கும வரிகமள எடுத்துத் 

தருவசார்.

எட்டசாவது குறளில் வரும “அறவசாழி 

அந்தணன்” எனும பதசாடருக்குத் தருமச் 

சக்கரைத்யதசானசாம சசாந்த ரூபியசாகிய புத்த பிரைசாயன 

என்று பபசாருள கூறி மணியமகமலயில் 

“அறவியங்கிழயவசான் அடியிமணயசாகி 

பிறவிபயன்னும பபருங்கடல் விடூஉ” என்றும 

“ஆதிமுதல்வன் அறவசாழியசாயவசான் பசாதபீடிமக

பணிந்தனயனத்தி - என்றும “அறக்கதிரைசாழி 

திறப்பட வுருட்டிய, கசாமற்கடந்த வசாமன்பசாதம”

என்றும வரும அடிகமளச் சசான்றசாகக் 

கசாட்டுவசார். ஒன்பதசாவது குறள இமறவமன 

“எண்குணத்தசான்” என்று அமழக்கும. தசாசர் 

புத்தருக்குரிய ஆயிரைம பபயர்களில் 

“எண்குணன்” என்பது ஒன்பறன்றும 

யதசாலசாபமசாழித் யதவர் “யசசாதியும 



யபபரைண்குணனும துப்புரைவுந்துன்னுவயரை” 

என்றும “கமடயில் எண்குணத்தது கசாகரைசாகர்க” 

என்றும மண்டல புருடன் “அநகன் எண்குணன் 

நிச்சிந்தன் அறவசாழி யவந்தன் வசாமன்” 

என்றும கூறியிருப்பது கசாண்கபவன்றும 

இலக்கிய யமற்யகசாள சசான்றுகயளசாடு 

நிறுவுவசார்.

கடவுள வசாழ்த்தில் மட்டுமல்லசாமல் 

யவறிடங்களில் பல குறளகமள விளக்கும 

யபசாதும தசாசர் புத்தமரையும புத்த தன்மத்மதயும 

உளயள பகசாண்டு வந்துவிடுகிறசார்.

ஐந்தவித்தசான் ஆற்றல் அகல்விசுமபுளசார் 

யகசாமசான்

இந்திரையன சசாலும கரி (திருக்குறள 25).



எனும குறள இரைண்டு வமகயசாகப் பபசாருள 

கூறப்பட்டு வருகிறது. தசாசர் கூறும பபசாருள 

இவ்விரைண்டிலிருந்தும மசாறுபட்டது. இங்கு 

“இந்திரைன்” புத்தமரையய குறிக்கும என்று 

கூறிக்கீழ்க்கசாணும விளக்கம தருவசார்.

பமய், வசாய், கண், மூக்கு, பசவி என்னும 

ஐந்திமனயும அவித்த வல்லபங்பகசாண்டு 

ஐந்திரைர் என்னும பபயர் பபற்று ஐ. இ. 

ஆகத்திரிந்த வடவட்சரை யபதத்தசால் 

இந்திரைபரைன வழங்கியதும அப்புத்த 

பிரைசானசாகிய இந்திரையரை வசானவர்களசாம 

யதவர்களுக்பகல்லசாம அரைசனும குருவசாகவும

விளங்கியதுமன்றி இத்யதசம எங்கும புத்த 

பிரைசாமனயய இந்திரைபரைனப் பூசித்து 

அரைசமரைத்தடியிலும அறப்பளளிகளிலும 

இந்திரை விழசாக்கள பகசாண்டசாடிவந்த ஓர் 



யபரைசானந்தத்தசால் இந்திரைமரைக் பகசாண்டசாடியக்

குடிகமள இந்தியர்கபளன்றும பகசாண்டசாடும

யதசத்மத இந்தியசாபவன்றும - சிறப்புப் பபற

வழங்கியவற்றிற்குப் பகரைமசாக சசார்பு நூலசார் 

அருங்கமலச் பசப்பு “இந்தியத்மத 

பவன்றசான் பதசாடர் பசாட்யடசாடசாரைமப, முந்தி 

துறந்தசான் முனி” என்றும “அறபநறிச்சசாரைம 

ஆக்கியயசான் முமனப்பசாடியசார் இந்தியக் 

குஞ்சரைத்மத ஞசானப்பபருங்கயிற்றசால் 

சிந்திமனத் தூண்பட்டிச் யசர்த்தியய 

பந்திப்பர், இமமமப்புகழும இனிச் 

பசல்கதிப்பயனும தமமமத் 

தமலப்படுத்துவசார்” என்றும “மணியமகமல 

ஆக்கியயசான் சசாத்தனசார் இந்திரைர் எனப்படும 

இமறவ நமமிமறவன், தந்த நூற் பிடகமசாத்தி 

கசாயமதன்” என்றும ஐமபபசாறிகமள 

அவித்துப் பபண்ணசாமசமய 



ஒழித்தவர்களுக்யக இந்திரைர் எனும பபயர் 

வசாய்க்கும என்பமதச் சீவகசிந்தசாமணி 

ஆக்கியயசான் திருத்தக்கயதவர்,

“ஆமச ஆர்வயமசாடு ஐயமின்றியய

யயசாமச யபசாயுலகு உண்ண யநசாற்றபின்

ஏசுபபண் பணசாழித்து இந்திரைர்களசாய்த்

தூய ஞசானமசாய்த் துறக்க பமய்தினசார்”

என்னும ஆதசாரைம பகசாண்டு 

ஐந்தவித்தவர்களின் சிறப்மப 

அறியயவண்டில் இந்தியத்மத பவன்ற 

வசானவர்க் கரைசனசாம இந்திரையரை யபசாதுஞ் 

சசாட்சிபயன்பது விரிவு (அலசாய்சியஸ் II 585).

இப்பசாடலுக்குப் பரியமலழகர் தரும விளக்கம 

இந்திரைன் - அகலிமக - யகசாதமன் கமதமயக் 

பகசாண்டு வந்து ஐந்தவித்தசான் யகசாதமயன 



என்பதன் மூலம இந்திரைன் நமமசால் 

பின்பற்றப்பட யவண்டிய உடன்பசாட்டுச் சசான்று 

ஆகசாமல் தவிர்க்கப் படயவண்டிய எதிர்மமற 

எடுத்துக்கசாட்டசாகிறசான். “தசான் ஐந்து அவியசாது 

சசாபபமய்தி நின்று அவித்தவனது ஆற்றல் 

உணர்த்தினசான் ஆகலின் இந்திரையன சசாலும 

கிரிபயன்றசார்” என்பது பரியமலழகர் கூற்று. 

ஐந்து அவித்தவன் யகசாதமன் என்றும அவியசாது 

தண்டமனக்கு ஆளசானவன் இந்திரைன் என்றும 

பபசாருள பகசாளளுமயபசாது புரைசாணங்களில் 

வருகின்ற இந்திரைன் சுட்டப்பபறுகிறசான். 

அகலிமக கமதக்கு எதிரைசாக இந்திரைமன 

நல்லவனசாகக்கருதி ஏற்றுக் பகசாண்டவர்கள 

சமணமுனிவர்கள. கவிரைசாய பண்டிதன் என்பசார்,

ஐமபபசாறிகமளயும ஆமசயின் வழியய 

யபசாகசாமல் அடக்கினவனுமடய 



வல்லமமக்குத் யதவயலசாகத்தில் 

யதவர்களுக்பகல்லசாம இரைசாசசாவசாயிருக்கிற 

யதயவந்திரையன கரி, பின்பனசாருவருஞ் 

சசாலுங்கரியல்ல என்றவசாறு.

கவிரைசாய பண்டிதரின் கருத்மத 

யமற்யகசாளசாகக்கசாட்டும எல்லிஸ் யகசாதமமனப் 

யபசான்ற முனிவனுக்குச் சசாபமிடும ஆற்றல் 

இருந்தபதன்பமதயயசா, இருப்பினும அதமன 

அவ்வசாறு பயன்படுத்துவசான் என்பமதயயசா, 

சமணர்கள ஏற்றுக் பகசாளளசாபரைன்றும யகசாதமன் 

திருமணமசானவன் என்பதசால் அவமனத் 

திருவளளுவர் நீத்தசார் அல்லது துறயவசார் என்று 

குறிப்பிட மசாட்டசார் என்றும அறிவிப்பசார் 

(எல்லிஸ் 79).

இந்திரைமனப் பற்றிய இக்கருத்து 

மசாறுபசாடுகமளப் பசார்க்குமயபசாது குறளபசாவில் 



வரும இந்திரைன் புத்தயன என்ற தசாசரின் 

விளக்கம பபசாருத்தமசானதசாகத் யதசான்றுகிறது. 

இங்கு எல்லிஸ் பசசால்லும இன்பனசாரு 

பசய்தியும நமமவர் அறிய யவண்டிய 

ஒன்றசாகும. பண்மடக் கசாலத்யத கியரைக்க, 

யரைசாமசானிய எழுத்தசாளர்கள அவர்கள கசாலத்தில் 

இந்தியசாவில் வசாழ்ந்த துறவியர்கமள Samanians, 

Germanes, Sarmanes, Pramnes என்று 

அமழத்தசார்கபளன்றும இச்பசசாற்கள யசாவும 

சமணர், பிரைசாமணர் (Piramanen) எனும தமிழ்ச் 

பசசாற்களிலிருந்யத பபறப்பட்டமவபயன்றும 

எல்லிஸ் பதளிவுபடுத்துவசார் (எல்லிஸ் 83).

கடவுள வசாழ்த்துப் பசாடல்களில் சிலவற்றிற்குப் 

பரியமலழகர் தரும உமரைகளும அமவ பற்றி 

எல்லிஸ் கூறுவனவும இங்கு யநசாக்கற்பசாலன.

மலர்மிமச ஏகினசான் மசாண்டியசர்ந்தசார்



நிலமிமச நீடுவசாழ்வசார்

என்ற குறளுக்கு “அன்பசால் நிமனவசாரைது உளளக் 

கமலத்தின் கண் அவர் நிமனந்த வடிபவசாடு 

விமரைந்து யசறலின் ‘ஏகினசான்’ என்று 

விளக்கமளித்து “இதமன, பூயமல் நடந்தசான் 

என்பயதசார் பபயர் பற்றிப் பிறிது கடவுட்யகற்று 

வசாழும உளர்” என்று அறிவிப்பசார். எல்லிஸ் 

இவ்விளக்கத்தில் பரியமலழகர் குறிப்பிடுவசார் 

சமணர்கள என்றும பிண்டிமரைத்தின் கீழிருக்கும 

தசாமமரை மலரில் நிற்கும அருகன் அவர்கள 

வணங்கும கடவுள என்றும சுட்டுமயபசாது 

தசாசரின் நிமல சரிபயன்பது புலப்படும.

ஒன்பதசாவது குறளில் வரும “எண்குணத்தசான்” 

என்னும பதசாடருக்குப் பரியமலழகர் மூன்று 

விளக்கங்கள தருவசார்.



எண்குணங்களசாவன: தன் வயத்தனசாதல், 

தூயவுடமபினனசாதல், இயற்மக உணர்வினன் 

ஆதல், முற்றுமுணர்தல், இயல்பசாகயவ 

பசாசங்கமள நீங்குதல், யபரைருள உமடமம, 

முடிவில் ஆற்றல் உமடமம, வரைமபில் 

இன்பம உமடமம என இமவ. இவ்வசாறு 

மசவ ஆகமத்துள கூறப்பட்டுளளன. 

அணிமசாமவ முதலசாகவுமடயவன் எனவும 

கமடயிலசாத அறிமவ முதலசாகவுமடயவன் 

எனவும எனவும உமரைப்பசாருமுளர்.

“அணிமசாமவ முதலசாக வுமடயவன்” எனும 

இரைண்டசாவது விளக்கம அட்டமசா சித்திகமளச் 

சுட்டுவமதயும இமறவன் மட்டுயம யல்லசாமல் 

பிரைமமசா, விஷ்ணு, சிவன், இந்திரைன் யபசான்ற 

பதய்வங்களும நசாரைதர், அத்திரி யபசான்ற 

முனிவர்களும, இவ்வசாற்றல்கள மகவரைப் 

பபற்றவர்களசாகக் கருதப்படுவமதயும எல்லிஸ் 



எடுத்துமரைப்பசார். எனயவ இப்பபசாருள முற்றும 

பபசாருந்தசாது என்பது யபசாதரும, மூன்றசாவது 

விளக்கம கீழ்வரும சூளசாமணி நிகண்டுப் 

பசாடமல அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்டது.

        கமடயிலசா ஞசானத்யதசாடு கசாட்சி வீரியயம 

இன்பம

மிமடயுறு நசாமமின்மம விதித்த 

யகசாத்திரைங்களின்மம

அமடவிலசா வசாயுவின்மம 

அந்தரைசாயங்களின்மம

உமடயவன் யசாவன் 

மற்றிவ்வுலகினுக்கு 

இமறவனசாயம.



                                                          

(சூளசாமணி நிகண்டு 12: 76)

எல்மலயில்லசாத ஞசானம, கசாட்சி, வீரியம, 

இன்பம, நசாமமின்மம, யகசாத்திரைமின்மம, 

ஆயுவின்மம, அந்தரைசாயமின்மம என்று 

இங்குச் சுட்டப்படும எட்டுக்குணங்கமள 

ஒரு சிறுமசாற்றத்துடன் சமணரைசாகிய 

கவிரைசாய பண்டிதர் தருவமத எல்லிஸ் 

எடுத்துக் கசாட்டுவசார்.

சுவசாமிக் பகட்டுக் 

குணங்களசாவன: அனந்த ஞசானம, 

அனந்த தரிசனம, அனந்த வீரியம, 

அனந்த சுகம, நிர்நசாமம, 

நிர்க்யகசாத்திரைம, நிரைசாயுஷியம 

சகல சமமியக்கத்துவபமன்னும 

இந்த எட்டுக் குணங்கமள 



உமடய சர்வக்கிஞன் பசாதங்கமள 

வணங்கசாத தமல பிணத்யதசாயட 

சரிபயன்றவசாறு.

சமணர்களின் யகசாட்பசாட்டின்படி இமவ 

இமறவனுக்குரிய எட்டு நிமறகளசாகும. 

மசாந்தருக்குரிய எட்டுக் குமறகமளயும 

சூளசாமணி நிகண்டு அடுத்த பசாடலில் கூறும.

மன்னிய அறிவு கசாட்சி மமறத்தல் 

யவதனியத்யதசாடு

துன்னுயமசா கனிய மசாயத் பதசாடர் 

நசாம யகசாத்திரைங்கள

முன்னூறு மந்தரைசாய பமசாழிந்த 

பவண்குற்றமசாகும



இன்னமவ தீர்ந்யதசான்யசாவன் 

அவனியசார்க்கு இமறவனசாயம.

‘எண்குணத்தசான்’ என்னும பதசாடர் அருகமனச் 

சுட்டும என்பதற்கசான விளக்கயம மற்மறய 

இருவமரைக் குறிக்கலசாம என்பதற்கசான 

விளக்கங்கமளவிடப் பபசாருத்தமசானதசாகத் 

பதரியக் கசாணலசாம.

“நீத்தசார் பபருமம” பயனும 

அதிகசாரைத்தில் வரும

அந்தணர் என்யபசார் 

அறயவசார்மற்று எவ்வுயிர்க்கும

பசந்தண்மம பூண்படசாழுக லசால்

எனும பத்தசாவது குறளுக்குப் பபசாருள தரும 

தசாசர்



அந்தணர் என்று 

அமழக்கப்படுயவசார் 

சமணமுனிவரில் சிறந்த 

தன்மபசசாரூபிகயள யசாவர். 

எவ்வமகயிபலன்னில் சருவ 

வுயிர்களின் மீதும பசவ்விய சசாந்த

நிமல யமமந்து கசாத்து வருதலசால்

என்பது பதம (அலசாய்சியஸ் II 

587).

என்றும,

உலகத்தில் யதசான்றியுளள 

மனுக்களில் எத்யதச 

எப்பசாமஷக்கசாரைனசாயிருப்பினும 

தன்மத்மதப் பூர்த்தி பசய்து 

தண்மம மிகுந்த சசாந்த நிமறவசால் 

சருவ வுயிர்களுக்கும தண்மம 



உண்டசாம அன்பு பகசாண்டு 

சங்கங்கமள நசாட்டி 

சத்யதன்மத்மத ஊட்டி சதசா 

சுகத்தில் நிமலக்கச் பசய்யும 

சசாந்த ரூபிகமளயய 

அறயவசார்கபளன்றும 

அந்தணர்கபளன்றும அமழக்கப் 

பபற்றதற்குச் சசார்பசாய் சீவக 

சிந்தசாமணி ஆக்கியயசான் 

திருத்தக்கயதவர் 

“திருமறுமசார்பமனத் 

திலகமுக்குமடயமன, அருமமற 

தசாங்கிய அந்தணர் தசாமதமய, 

அருமமற தசாங்கிய அந்தணர் 

தசாமத நின்பனரி புமரைமமரை மலர் 

இமணயடி பதசாழுதும” என்றும 

சங்கத்துச்



சமணமுனிவருள யதசான்றியுளள 

அந்தணர்கள யசாவருக்கும 

தசாமதயசாக விளங்கும புத்த 

பிரைசாயன ஆதி அந்தணர் என்பது 

யபசான்ற விரிவசாம (அலசாய்சியஸ் 

II 588).

என்றும விளக்குவர்.

அந்தணர் என்யபசார் சமணத் 

துறவிகயளபயன்னும கருத்மத வலியுறுத்தும 

முகத்தசான்,

இத்யதசம எங்கும பபளத்தர்கள 

நிமறந்துளள கசாலத்தில் புத்த 

நிமலயசாம உண்மம 

உணர்ந்தவர்கமள பசாலி 

பசாமஷயில் அறஹத்துக்கள 



என்றும சமஸ்கிருத பசாமஷயில் 

பிரைசாமணர்கள என்றும தமிழ் 

பசாமஷயில் அந்தணர்கள என்றும 

வழங்கப்பபற்ற பபயர்கள 

அவரைவர்கள ஞசான சசாதனத்தசால் 

சசாந்த குணம மிகுந்த 

தன்மமயசாலும 

சருவசீவர்கமளயும தன்னுயிர் 

யபசால் பசாதுகசாக்கும அன்பின் 

மிகுதியசாலும எதிரிகளின் 

பலமனக்கருதசாது ஈமகயின்நின்று

ஆதரிக்கும பசய்மகயசாலும 

அறபநறிகமள அடியசார்களுக்கு 

ஓதி அல்லல்கமள 

அகற்றுவதினசால் 

உண்டசாயமவகளசாம 

(அலசாய்சியஸ் II 86).



என்று தசாசர் பசசால்வது கருதற்பசாலது. பழந்தமிழ்

இலக்கியங்களில் அந்தணர் என்று 

குறிப்பிடப்படுயவசார் இவர்கயள எனின் 

அச்பசசால் ஒரு சசாதிமயக் குறிக்கும என்பதசால் 

எழுந்துளள பபருஞ்சிக்கல் தீரும.

தசாசர் புத்தர் பற்றியும பபளத்த சமயம பற்றியும 

யபசுமயபசாது பழந்தமிழ் நூல்களில் சமண 

சமயத்மதச் சசார்ந்தமவபயன்று 

கருதப்படுவனவற்மறயும தமக்குச் 

சசான்றசாதசாரைங்களசாகத் தருவது வழக்கம. இதற்கு 

அவர் தரும தன்னிமல விளக்கமும 

ஆரைசாயத்தக்கது. “இத்யதசத் தமிழ்க்குடிகளில் 

சிலர் புத்தமதம யவறு, அருக மதம யவபறன்றும

கூறுகிறசார்கயள, அது சரியசா?” எனும யகளவிக்கு 

அவர் தரும விமட:



சகஸ்திரை நசாம பகவபனன்றும 

ஆயிரை நசாமத்தசால் 

வசாழியபனன்றும வழங்கும புத்த 

பிரைசானுக்யக அருகன் என்னும 

பபயரும உரிய பதன்பமத 

அடியிற்குறித்துளள பின்கமல 

நிகண்டசால் அறிந்து பகசாளளலசாம.

11 வது நிகண்டு தகரை பவதுமக 

“புத்தன், மசால், அருகன், சசாத்தன்” 

ரைகரை பவதுமக

“தருமரைசாசன்றசான், புத்தன் 

சங்கயனசாடு அருகன் தசானும”

உலக ரைட்சகமன 

வடயதசபமங்கும பகவபனன்றும

புத்தபரைன்றும வழங்கி வருவது 



யபசால் பதன் யதசபமங்கும 

இந்திரைபனன்றும அருகபரைன்றும 

வியசஷமசாகக் பகசாண்டசாடி 

வந்தசார்கள.

இத்யதசத்தசார் இந்திரைபனன்று 

பகசாண்டசாடி வந்த விஷயத்மத 

மணியமகமல, சீவக சிந்தசாமணி, 

சிலப்பதிகசாரைம, கசாசிக்கலமபகம 

முதலிய நூற்களில் இந்திரை 

விழசாபவன்றும இந்திரை 

திருபவன்றும பகசாண்டசாடி வந்த 

உற்சசாக நசாட்களசால் அறிந்து 

பகசாளளலசாம.

இத்யதசத்தசார் அருகபரைன்று 

எவ்வமகயசால் பகசாண்டசாடி 



வந்தசார்கள என்பீயரைல் சசாந்தமும 

அன்பும நிமறந்த 

அருமமயசானவர் ஆதலின் 

அருகபரைன்று 

பகசாண்டசாடியதுமன்றி சகலரும 

மறவசா திருப்பதற்கசாய் புத்தபிரைசான்

பரி நிருவசாணம அமடந்த பின் 

அவரைது யதகத்மதத் தகனம 

பசய்து அவ்வஸ்திகமள ஏழு 

அரைசர்கள எடுத்துப்யபசாய் பூமியில்

அடக்கம பசய்து கட்டிடங்கள 

கட்டியயபசாது அஸ்திமய 

மவத்துளள இடம 

விளங்குவதற்கசாய்க் 

குழவிக்கல்லுகமளப் யபசால் 

உயர்ந்த பச்மசகளினசாலும 

மவரைத்தினசாலும பசய்து 



அவ்விடம ஊன்றி 

மவத்திருந்தசார்கள.

ஒவ்யவசார் பபளத்தர்களும தங்கள

தங்கள இல்லங்களில் 

நிமறயவறும சுபசாசுப 

கசாலங்களில் பசுவின் சசாணத்தசால் 

யமற்பசசான்னபடி குழவியபசால் 

சிறியதசாகப் பிடித்து அதன் யபரில் 

அருகன் புல்மலக் கிளளி 

வந்ன்றிதூன்றி அருகமனப் 

புல்லுங்கள, அருகமனச் 

சிந்தியுங்கபளன்று கற்றவர்களும 

கல்லசாதவர்களும அருகமபுல்மல 

வழங்கும வழக்கத்மத 

அனுசரித்து அருகமன 

மறவசாதிருக்கும ஓர் வழிபடு 



பதய்வ வணக்கமும பசய்து 

மவத்திருந்தசார்கள. அமத 

அனுசரித்யத நசாளது வமரையில் 

நசாட்டுப்புறங்களில் பகவின் 

சசாணத்தசால் குழவியபசால் பிடித்து 

அருகமபுல்மல ஊன்றி அருகக் 

கடவுளசாம புத்தபிரைசாமனச் 

சிந்தித்து வருகிறசார்கள 

(அலசாய்சியஸ் II 107).

திருக்குறள பசாக்களுக்கு உமரை எழுதுமயபசாதும 

ஏமனய நூல்கள பற்றிக் 

கருத்தறிவிக்குமயபசாதும அந்தணர் எனும பசசால் 

புத்த, சமணத் துறவியமரையய குறிக்குபமன்றும 

பழந்தமிழ் இலக்கியங்கமளயும 

சமுதசாயத்மதயும பபசாறுத்தமட்டில் புத்தமும 

சமணமும யவறுபசாடற்றமவபயன்றும அவர் 



பகசாண்டுளள முடிவுகள எளிதில் 

புறக்கணிக்கக்கூடியமவ அல்ல.

பல குறளகளுக்கு விளக்கம தருமயபசாது தசாசர் 

பபளத்த சமயத்மதயும துறவியமரையும உளயள 

பகசாண்டு வருவது வியப்பளிப்பினும அவர் 

கூறுவதில் ஏயதனும ஒரு சிறப்பிருப்பமத 

ஆய்வசாளர்கள ஏற்றுக் பகசாளவர்.

தசாசர், “இல்வசாழ்க்மக” எனும 

அதிகசாரைத்தின் மூன்றசாம குறமளத் 

“பதன்புலத்தசார் பதய்வம 

விருந்பதசாக்கல் என்றசாங்கு 

ஐமபுலத்தசாறு ஓமபல் தமல”

என்று பசாடம பகசாண்டு, “புலன்கள பதன்பட 

வுமழக்கும சமண முனிவர்களுக்கும ஆறசாவது 

யதசாற்றமசாம மக்களிலிருந்து ஏழசாவது 



யதசாற்றமசாம யதவகதி பபற்றவர்களுக்கும 

நன்யனசாக்க விருந்தளித்துக் கசாக்கும 

குடுமபிமயத் தங்கள சிரைமீது ஏந்திக் 

பகசாண்டசாடுவர், ஐமபுல அவசாவில் உழலும 

குடிகபளன்பது பபசாழிப்பு” என்று விளக்கம 

தருவசார். “பதன்புலத்தசார்” என்பதற்கு பமய், 

வசாய், கண், மூக்கு, பசவி என்னும, ஐமபுல 

நுகர்ச்சியின் பீடம ஈது ஈது என்றறிந்த பதன் 

புலத்யதசார் என்னும “பதய்வம” என்பதற்கு 

மக்கள என்னும ஆறசாவது யதசாற்றம கடந்து, 

ஏழசாவது யதசாற்றமசாம நிருவசாணமுற்று பதய்வ 

நிமலயமடந்தவர்கள என்றும தசாசர் கூறும 

பபசாருள வலிந்து பபறப் பபற்றதசாயினும 

அவற்றிக்குப் பரியமலழகர் தரும விளக்கங்கள 

மனநிமறவு அளிப்பனவசாய் இல்மல என்பமத 

நசாம உணரைல் யவண்டும.



இல்வசாழ்வசான் என்பசான் 

இயல்புமடய மூவர்க்கு

நல்லசாற்றின் நின்ற துமண.

எனும முதல் குறளில் வரும இயல்புமடய 

மூவர் யசார் என்ற வினசாவிற்குத் துறந்த 

சங்கத்யதசார், துறவசாத ஆதுலர்கள (கூன், குருடு, 

சப்பசாணி யபசான்ற ஆதரைவற்றவர்கள), மரித்யதசார் 

ஆகிய மூவர் என்று விமடயளிப்பசார் தசாசர். 

இறந்தசாரின் பிணங்கமளக் பகசாண்டு யபசாய்ச் 

சுடமல யசர்த்தயல மரித்யதசார்க்குச் பசய்யும 

உதவி என்பது அவர் விளக்கம.

ஏழு பிறப்பும தீயமவ தீண்டசா 

பழிபிறங்கசாப்

பண்புமட மக்கட் பபறின் (62)



எனும குறளுக்கு “ஏழு வமகத் யதசாற்றங்களும 

தீவிமனப் பயயனயசாம; அவற்மறச் சசாரைசாதும 

நிந்மத ஒலியசாதும குணங்குடியசாகு புத்திரைமரைப் 

பபறுவயத சிறப்பபன்பது பதம” என்று 

பபசாருள கூறி, “யதவர், மக்கள, விலங்கு, பட்சி, 

தசாவரைம, ஊர்வன, நீர்வசாழ்வன ஆகிய ஏழு 

வமகத் யதசாற்றங்களுக்கும தீவிமனயய 

பீடமசாதலின் அத்தமகய தீவிமனக்கசாளசாகசாதும 

பழி பசாவத்துக்கு ஆளசாகசாதும வியவகமுற்று 

நற்குணம அமமயும மக்கமளப் பபற்றுத் 

தசாங்கள சிறப்பமடவதுடன் மக்கள பபற்ற 

பபரும யபற்றசால் உலக மக்களும அறிவு 

விருத்திப் பபற்றுக் கமடத்யதறுவசார்கபளன்பது 

விரிவு” என்று விளக்கம தருவசார். “எழு பிறப்பு” 

என்பமத ஏழு வமகப் பிறவிகளசாக அவர் 

பகசாளவது புதுமமயசானது (அலசாய்சியஸ் II 604).



அறத்திற்யக அன்பு சசார்பபன்ப 

வறியசார்

மறத்திற்கும அஃயத துமண

எனும குறளுக்கு தன்மத்மதச் பசய்தற்கு அன்யப

ஆதசாரைமசாயிருப்பது யபசால் ஏமழகளது 

தன்மமில்லசாச் பசயலுக்கும அன்யப 

ஆதசாரைமசாயிருந்து தன்மத்மதச் பசய்விக்கும 

என்று பபசாருள உமரைக்குமயபசாது “சசார்பபன்ப 

அறியசார்” என்று பிரிக்கசாமல் 

“சசார்பபன்பவறியசார்” என்று பகசாண்டு, 

“தனமில்லசானுக்கு அன்பும, தனமுளயளசானுக்கு 

அன்பில்லசாமலிருப்பதும சகஜயம யசாயினும 

ஓர்கசால் அவ்வுயலசாபிக்கும அன்யப ஆதசாரைமசாகித்

தன்மத்மதச் பசய்விப்பது சகஜமசாதலின் 

அறத்திற்கும சசார்பு அன்பு, மறத்திற்கும சசார்பு 



அன்பு” என்று விளக்குவது பரியமலழகர் 

உமரையினின்றும மசாறுபடக் கசாணலசாம 

(அலசாய்சியஸ் III 609-10).

இருந்யதசாமபி இல் 

வசாழ்வபதல்லசாம விருந்யதசாமபி

யவளசாண்மம பசய்தற் பபசாருட்டு

(82).

எனும குறளில் ‘யவளசாண்மம’ என்ற 

பசசால்லுக்கு விவசசாயம எனும பபசாருள 

பகசாளளப்பபறுகிறது. “இல்லற தன்மத்மதச் 

சரிவரை நடத்துயவசான் ஈமகக்கு ஆதசாரைமசாம 

விவசசாயத்மத விருத்தி பசய்வதற்யகயசாம” 

என்று எடுத்துமரைப்பசார் தசாசர்.

அகனமர்ந்து பசய்யசா ளுமறயு 

முகனமர்ந்து



நல்விருந் யதசாமபுவசா னில் (84)

எனும குறளில் ‘பசய்யசாள’ என்பதற்கு 

‘இலக்குமி’ என்று பபசாருள பகசாளவசார் 

பரியமலழகர். இமதத் தவிர்க்கும தசாசர் 

முகமலர்ந்து அன்னமிடும 

இல்யலசானிருப்பினும அகமலர்ந்து அன்னமிடும

இல்லசாள இல்லசாமற் யபசாவசாளசாயின் 

விருந்யதசாமபல் பயனில்மல என்று 

விளக்கமளிப்பசார்.

‘யவளவி’ எனும பசசால்லிற்கு யசாகம என்று 

பபசாருள பகசாளளசாமல் ஐமபுலனடக்கும தவம 

என்று அயயசாத்திதசாசர் விளக்கமளிக்கக் 

கசாணலசாம.

இமணத்து மணத்து என்பதுஒன் 

றில்மல விருந்தின்



துமணத் துமண யவளவிப் பயன் 

(87)

எனும குறளுக்கு “இனத்தின் துமண 

துமணயசாகசா, ஏமனயயசார் துமணயய 

துமணபயன்பது கண்டு அன்னியருக்கு 

அன்புடனளிக்கும விருந்து ஐமபுலனடக்கும 

தவமசாம யவளவிக்கு ஒப்பசானது” என்று 

பபசாருள விரிப்பசார். இதமனபயசாட்டி,

பரிந்யதசாமபிப் பற்றற்யறசாம 

என்பர் விருந்யதசாமபி

யவளவி தமலப்படசா தசார் (88)

எனும குறளும,

விருந்யதசாமபுதயல பற்றறுத்து 

ஐமபுலன் அமடத்தலுக்யகசார் 



வழியசாதலின் அவ்யவளவிக்குத் 

தமலப்படசாது விருந்தினமரை 

வீயண பரிந்து உபசரிக்கின்யறசாம 

என்பது விழயல என்பது கருத்து 

(அலசாய்சியஸ் II 614)

என்று விளக்கம பபறும.

அடக்கம அமரைருள உய்க்கும 

அடங்கசாமம

ஆரிருள உய்த்து விடும (121)

எனும குறமள விளக்கும தசாசர்,

மனபவசாடுக்கம, நசாபவசாடுக்கம, 

யதகபவசாடுக்கம உமடயயசார் 

உலகத்தில் சுகவசாழ்க்மகமயப் 

பபறுவதுடன் முத்தி நிமலயசாம 



வசானவயரைசாடு அமமந்து நித்திய 

வசாழ்க்மகமயப் பபறுவசார்கள. 

அத்தமகய ஒடுக்கமில்லசாயதசார் 

மசாறசாப் பிறவியில் சுழன்று தீரைசா 

துக்க சசாகரைத்தில் ஆழ்வசார்கள 

என்பது கருத்து (அலசாய்சியஸ் II 

627).

என்றுமரைப்பசார். அமரையரைசாடு யசர்வமத ‘முத்தி 

நிமல’பயன்றும இருள என்பமத பவறும 

நிமரையம அல்லது நரைகம என்று பசசால்லசாது 

பிறவிக்கடலசாம துக்க சசாகரைம என்றும அவர் 

பபசாருள தருவது கருதற்பசாலது.

மறப்பினும ஒத்துக் பகசாளலசாகும 

பசார்ப்பசான்



பிறப்பபசாக்கும குன்றக் பகடும 

(134)

என்னும குறளில் ‘பசார்ப்பசான்’ எனும பசசால் 

யசாமரைக் குறிக்கிறது எனும சிக்கலுக்கு அவர் 

கசாணும தீர்வு புதுமமயசானது. அக் குறளுக்குத் 

“தன்மன அறிந்து ஆரைசாயதவனசாயினும 

குற்றமில்மல, தன்மன அறிந்தசாரைசாய்யவசான் 

எனத் யதசான்றிய மசானிடன் நல்பலசாழுக்க 

பநறியினில்லசாயனல் பகடுவசான் என்பது பதம” 

என்று உமரை கூறி,

ஒருவன் தனது நற்பசயல்கள ஈதீது

என்றும துற்பசயல்கள ஈது 

ஈபதன்றும தன்மன 

மறந்திருப்பினும குற்றமில்மல. 

மசானிடன் என்னும யமலசாய்ப் 

பிறப்பில் யதசான்றி அப்பிறப்பின் 



சிறப்பசால் இஃது நல்விமன 

அஃது தீவிமனபயன்று 

உணர்த்தும நல்பலசாழுக்க 

பநறியில் குன்றுவசானசாயின் 

எண்ணரிய பிறவிதனில் மசானிடப் 

பிறவியய யமலசாய பதன்னும 

சிறப்புக் குன்றி வியவக 

மிகுந்யதசாரைசால் விலங்யகசா, 

யபயயசா, நரையனசா என்று 

இகழப்படுவசான் என்பதற்குச் 

சசார்பசாய் அறபநறிச்சசாரைம 

“எப்பிறப்பசாயினும ஏமசாப்பு 

ஒருவற்கு மக்கட் பிறப்பில் 

பிறிதில்மல - அப்பிறப்பில், 

கற்றலும கற்றமவ யகட்டலும, 

யகட்டதன்கண் நிற்றலும 

கூடப்பபறின்”. பதசால்கசாப்பியம 



“உயர்திமண என்மனசார் 

மக்கட்கட்யட அஃறிமண

பயன்மனசா அவரைல பிறயவ 

ஆயிரு திமணயின் இமசக்கு 

பமன பசசால்யல” என்பது 

பகசாண்டு மசானிடன் 

எனப்பிறந்தும தன்மனத்தசான் 

அறிய முயன்றும ஒழுக்கம 

குன்றுமசாயின் பகடுவசான் என்பது 

விரிவு (அலசாய்சியஸ் II 622).

என்று விளக்கம தருவசார். ‘பசார்ப்பசான்’ என்பவன்

தன்மன ஆரைசாய்ந்தறியவசான் என்று தசாசர் கூறுவது

நம சிந்தமனமயத் தூண்ட யவண்டிய 

கருத்தசாகும.



“அழுக்கசாறசாமம” எனும அதிகசாரைத்திற்குப் 

பபசாருள உமரைக்கும தசாசர் முதலில் அழுக்கசாறு 

எனும பசசால் வஞ்சினம, பபசாறசாமம, 

குடிபகடுப்பு, யலசாபம, சூது, யபரைவசா ஆகிய 

மனக்களங்குகள ஆறிமனயும குறிக்கும என்பசார்.

அழுக்கசாறு என ஒரு பசாவி 

திருச்பசற்றுத்

தீயுழி உய்த்து விடும

எனும குறளுக்கு அவர் தரும விளக்கம 

பரியமலழகர் தரும விளக்கத்தினின்றும 

மசாறுபட்டது. “ஆறழுக்குமடயயசாமனப் 

பசாவித்து மற்றவனும நடப்பசானசாயின் 

அவனுக்குளள பசல்வமும மடிவதுடன் பகசாடிய

துன்பத்திற்கும பகசாண்டுயபசாய்விடும” என்று 

பபசாழிப்புமரைத்து “நல்பலசாழுக்கத்தில் 



வசாழ்ந்திருந்த ஒருவன் தீபயசாழுக்கம 

உமடயயசாமனப் பசார்த்து அவன் யபசால் 

நடப்பசானசாயின் அவன் பசல்வம நசிந்து 

யபசாவதுடன் அவமன மீளசாத் துன்பத்திலும 

அழுத்திவிடும” என்று விளக்குவசார் 

(அலசாய்சியஸ் II 675).

நன்கு அறியப்பபற்ற சில குறளகளுக்கு அவர் 

தரும விளக்கங்கள ஏற்புமடயன என்று 

பகசாளளல் இயலசாது.

ஊருணி நீர் நிமறந் தற்யற 

உலகவசாம

யபரைறி வசாளன் திரு (265)

எனும எளிதில் பபசாருள அறியக்கூடிய 

குறளுக்கு,



யதசத்துள நீர்வளம 

பபசாருந்தியயபசாது 

உலகபமன்னும சிறப்மபப் 

பபறும (அமவ யபசால்) வியவக 

மிகுதியசால் 

ஒப்புரைபவசாழுகுயவசான் பசல்வன் 

என்னும சிறப்மபப் பபறுவசான்.

என்று புதுப்பபசாருள தருவசார். பரியமலழகர் 

கூறும உமரை பபசாருத்தமுமடயதசாக இருக்க, 

அயயசாத்திதசாசர் ஏன் இவ்வசாறு “ஊருணி” 

என்பதற்கு “ஊரினுள” என்றும “உலகவசாம” 

என்பதற்கு “உலகபமன்னும சிறப்மபப் 

பபறும” என்னும பபசாருள உமரைக்க யவண்டும 

என்பது புலனசாகவில்மல.அயயசாத்திதசாசர் 

தீவிமன அச்சம எனும அதிகசாரைத்தின் இறுதிக் 

குறளுக்கு எழுதிய உமரையிலிருந்து எல்லிஸ் 



சங்கம பவளியிட்ட குறள பதிப்புப் பற்றி 

அறிவயதசாடு அயயசாத்திதசாசர் பகசாளளும 

பசாடத்தின் அருமமயும புலனசாகின்றது.

அருங்யகசாடன் என்பதறிக 

மருங்யகசாடித்

தீவிமனச் பசய்யசான் எனின் (260)

என்று பசாடங் பகசாண்டு “மக்கள பக்கம பசன்று 

பகசாடுஞ் பசயல்கமளச் பசய்யசாதிருப்பசானசாயின்

அருள நிமறந்யதசார் மரைபிமன 

உமடயயசாபனன்று பதரிந்து பகசாளள 

யவண்டும” என்று பபசாருள கூறி,

கனந்தங்கிய எலீஸ் துமரையவர்கள 

சங்கத்தியலயய முதலசாவது 

அச்சிட்ட குறளில் “அருங்யகடன் 

என்பது அறிக”பவன்பது 



பிமழபட்டுளளது பகசாண்யட 

உமரைபயழுதியயசார் கசாலத்தும 

பிமழபட்டு பபசாருள பகட்டும 

வழங்கி வருகிறது. அதன் திருத்த 

பமசாழிமய அருங்கமலச் 

பசப்பசால் அறிந்து பகசாளளலசாம. 

வீடு யபறு “அருங்யகசாடர் சங்க 

மணுகி அறவுமரை யகட்டு 

இறுமசாந்திருப்பயத வீடு” 

(அலசாய்சியஸ் II 676).

என்று அவர் விளக்கமளிப்பது 

பபசாருத்தமசானதசாகயவ இருக்கக் கசாணலசாம. 

பரியமலழகர் “அருங்யகடன்” எனப் பசாடம 

பகசாண்டு

ஒருவன் பசந்பநறிக் கண் 

பசல்லசாது பகசாடு பநறிக்கண் 



பசன்று பிறர் மசாட்டுத் 

தீவிமனகமளச் பசய்யசானசாயின் 

அவமன அரிதசாகிய யகட்மட 

யுமடயன் என்பதறிக.

என்று உமரைகூறுமயபசாது ‘அருங்யகடன் - 

அரிதசாகிய யகட்மட உமடயவன் - 

யகடில்லசாதவன்’ எனப் பபசாருள பகசாளவசார். 

இதற்கு,

அருங்யகடன் என்பதமனச் 

பசன்று யசக்கல்லசாப் புளள 

உளளில்,என்றூழ் வியன்குளம” 

என்பது யபசாலக் பகசாளக 

(பரியமலழகர் 75)

என்று அமமதி கூறுவசார்.



நத்தம யபசால் யகடும உளதசாகும 

சசாக்கசாடும

வித்தகர்க்கல்லசால் அரிது

எனும குறளுக்கு அயயசாத்திதசாசர் வமரையும உமரை

புதுமமயசானது. “இருமளப் யபசால் மரைணத்தின் 

துன்பமசானது தன்மன மமறத்தலசாகும. 

அத்தமகய துன்பமற்ற புகழ் பமஞ்ஞசானப் 

புலவருக்கன்றி மற்றவர்களுக்கு அரிதசாம” என்று 

பபசாருள உமரைத்து இறப்பபன்னும துன்ப 

மயக்கத்மத பவன்று புகழ் பபறுதல் 

பதய்வப் புலவர்களுக்யக ஆகும, சுமவயற்ற கவி

பசாடும ஏமனயவருக்கு ஆகசாது என்று விளக்கம 

அளிப்பசார் (அலசாய்சியஸ் II 684). 

பரியமலழகயரைசா, “புகழ் உடமபிற்கு ஆக்கமசாகும

யகடும புகழ் உடமபு உளதசாகும சசாக்கசாடும 



சதுரைப்பசாடு உமடயசார்க்கு அல்லதில்மல” என்று 

உமரை வமரைந்து

ஆக்கமசாகுங் யகடசாவது 

புகழுடமபு பசல்வம எய்தப் 

பூதவுடமபு நல் கூர்தல். உளதசாகும

சசாக்கசாடசாவது புகழுடமபு நிற்கப் 

பூதவுடமபு இறத்தல். 

நிமலயசாதனவற்றசான் நிமலயின 

எய்துவசார் வித்தகர் ஆதலின் 

வித்தகர்க்கல்லசால் அரிபதன்றசார் 

(பரியமலழகர் 84)

என்று தரும விளக்கம அரியது. இதமன ஏன் 

அயயசாத்திதசாசர் ஏற்க மறுக்கிறசார் என்பது 

புரியசாத புதிரைசாகும. ‘நத்தம’ எனும பசசால் 

ஆக்கம, இரைவு, இருள எனும பபசாருளகமளத் 



தருமசாயினும பரியமலழகர் பகசாளளும 

பபசாருயள சிறப்புமடயது.

பநருநல் உளன் ஒருவன் 

இன்றில்மல பயன்னும

பபருமம உமடத்து இவ்வுலகு

எனும குறளுக்கும தசாசர் அளிக்கும உமரை நம 

சிந்தமனமயத் தூண்டுவது. ‘பபருமம உமடத்து

இவ்வுலகு’ என்ற பதசாடருக்கு ‘தடித்த 

யசாக்மகமய உமடத்தசாயுளள உலகம’ என்றும 

‘பநருநல் உளன்’ என்பதற்குத் ‘தன்மன 

அடுத்துளள ஒருவன்’ என்றும பபசாருள 

பகசாளளும அவர் “உலகத்தில் யதசான்றியுளள 

பபருத்த உடலசானது இன்று என்னுடனிருந்தசான் 

கிடந்தசான் தன் யகள அலறச் பசன்றசான் என்னும 

நிமலயற்றுளளமத நிமலபயன்று எண்ணிக் 



கசாம பவகுளி மயக்கங்கமளப் பபருக்கலசாகசாது” 

என்று விரிவசாக்கம பசய்வசார்.

“நிமலயசாமம” எனும அதிகசாரைத்தில் உளள

புக்கில் அமமந்தின்று பகசால்யலசா 

உடமபினுள

துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு”

எனும குறளுக்குப் பரியமலழகர்,

“வசாதம முதலியனவற்றின் 

இல்லசாய உடமபுகளுள 

ஒதுக்கிருந்யத யபசாந்த

உயிர்க்கு எஞ்ஞசான்றும இருப்பது 

ஓர் இல் இதுகசாறும 

அமமந்ததில்மல யபசாலும” 

என்று பதவுமரை தந்து,



உயியரைசாடு எப்பபசாழுதும 

கூடியிருக்கக்கூடிய உடமபு 

ஏதுமில்மல” எனும கருத்மத 

வலியுறுத்துவதசாகக் பகசாளவசார். 

ஆனசால் அயயசாத்திதசாசர்

“உடமபினுள துச்சில்” என்று 

பிரிக்கசாமல் “உடமபினுள உச்சி” 

எனப்பிரித்து “உடலுக்கு சியரைச 

பிரைதசானமசாகி அங்கு நின்று 

ஒளிரும உயிர் நிமலமய 

அங்ஙயன கண்டு அடங்குவயத 

நிமலமம என்றும அவ்வமக 

அடங்கசாமம நிமலயசாமம” 

என்றும ஆமசயசால் யதசாற்றுவயத 

பசாசபமன்னும உடலசாகவும 

அதுவதுவசாய் உலசாவுவயத 



பசுபவன்னும உயிரைசாகவும அது 

ஒளிரும உச்சியினது நிமல கண்டு 

ஒடுங்கும நிமலமமயய 

பதியசாகவும கண்ட வளளுவர் 

உடலசாம யதசாற்றத்மத 

நிமலயசாமமபயன்றும அதன் 

உச்சியினுள ஒடுங்கிப் 

பதிவமதயய நிமலமமயசாம 

பமய்ப்பபசாருள என்றும 

கூறியுளளசார் என்றும விளக்குவது 

வியப்புக்குரியதசாகும 

(அலசாய்சியஸ் II 689).

வட நூலசார் மதபமன்றும யவதபநறிபயன்றும 

மனு நூபலன்றும தமது உமரையில் பரியமலழகர் 

ஆங்கசாங்யக சுட்டி அவற்றின் அடிப்பமடயில் 

வளளுவர் தம கருத்துக்கமளச் பசசால்வது 



யபசான்ற யதசாற்றத்மத உண்டசாக்குவசார். 

அயயசாத்திதசாசர் தமது உமரையில் இவற்மற 

முற்றும கமளந்து புத்த, சமண பநறிக்யகற்ற 

கருத்துகயள திருக்குறளில் 

இடமபபறுகின்றனபவன்று வலியுறுத்துவசார். 

புலசால் மறுத்தல் எனும அதிகசாரைத்தின் 

முன்னுமரையசாக,

புத்த சங்கஞ் யசர்ந்து சமண 

நிமலயுற்று சித்தி பபற 

யவண்டியவர்கள அதிகசாமலயில் 

எழுந்து உடலஞ் சுத்தி பசய்து 

பச்சரிசியும பசாசிப் பயறும 

இட்டுக் கசாய்த்துளள கஞ்சிமயச் 

சசாப்பிட்டு மயனசா சுத்தம பசய்ய 

யவண்டிய நீதி நூற்கமளயும 

ஞசான நூற்கமளயும 

வசாசிப்பதுடன் உலக மக்களுக்கு 



உதவுவதசாய் நூற்கமளயும 

எழுதிவிட்டு உதயசாதி பதிமனந்து 

நசாழிமகக்குள கசாய், கீமரை, 

கிழங்குகமளக் பகசாண்டு பசய்த 

குழமபுடன் யசசாறுண்டு இரைவு 

முழுவதும யசாபதசாரு 

பபசாருமளயும புசியசாது சுத்த 

நீரைருந்தி ஞசான சசாதனத்தினின்று 

விழித்து இரைவு பகலற்ற இடம 

யசரை யவண்டியவர்களசாதலின் 

துறவு பூண்டும ஒடுக்கத்மதப் 

பபறசாது தன்னுன் பபருக்கப் 

பிறிதூன் புசிப்பதசாயின் 

கசாமபவகுளி மயக்கம பபருகி 

துறவின் பசயமலக் 

பகடுத்துவிடும என்றறிந்த 

பபரியயசான் இல்லத்யதசாமரையய 



புலசால் அகற்றி வசாழ்க 

யவண்டுபமன்று கூறியுளள புத்த 

தன்மத்மத மற்றும துறயவசார்க்குக்

கருமண நிமல பூர்த்தி 

பசய்யுமசாறு பதளிவுறக் 

கூறுகின்றசார் (அலசாய்சியஸ் II 697).

என்று புத்த தன்மம புலசால் மறுத்தமல 

வற்புறுத்தமலச் சுட்டிக் கசாட்டுவசார்.

அவி பசசாரிந்து ஆயிரைம 

யவட்டலின் ஒன்றன்

உயிர் பசகுத்து உண்ணசான்மம 

நன்று

எனும குறளுக்குப் பரியமலழகர் “தீயின் கண் 

பநய் முதலிய அவிகமளச் பசசாரித்து ஆயிரைம 



யவளவி யவட்டலினும ஒரு விலங்கின் 

உயிமரைப் யபசாக்கி அது நின்ற ஊமன 

உண்ணசாமம நன்று” என்று பபசாருளுமரைத்து 

“அவ்யவளவிகளசான் வரும பயனினும 

இவ்விரைதத்தசான் வரும பயயன பபரிதசாம” 

(பரியமலழகர் 93) என்ற விளக்கத்மதயும 

யசர்ப்பசார். யவளவி பற்றிய யபச்மசயய தவிர்த்து 

இக்குறளுக்கு அயயசாத்திதசாசர் உமரைவமரைவசார். 

‘யவட்டல்’ என்பமதத் ‘திருமணம பசய்தல்’ 

என்னும பபசாருளில் எடுத்துக் பகசாண்டு,

ஆயிரைம விவசாகங்கமளச் பசய்து 

பநய் பிமசந்த அன்ன தசானம 

பசய்யவசானசாயினும சிறப்பமடய 

மசாட்டசான். ஓர் உயிரிமன 

வமதயசாமலும அதன் புலசாமல 

உண்ணசாமலும உளளவன் 

எவயனசா அவயன 



சிறப்பமடவசான் (அலசாய்சியஸ் II 

700)

என்று அவர் கூறுவது கருதத்தக்கது.

கமண பகசாடிது யசாழ்யகசாடு 

பசவ்விதசாங்கு அன்ன

விமனபடு பசாலசாற் பகசாளல்

எனும குறளுக்குப் பரியமலழகர் “அமபு 

வடிவசாற் பசவ்விதசாயினும பசயலசாற்பகசாடிது; 

யசாழ் யகசாட்டசால் வமளந்ததசாயினும பசயலசால் 

பசவ்விது. அவ்வமகயய தவம பசய்யவசாமரையும 

பகசாடியர் பசவ்வியர் என்பது வடிவசால் 

பகசாளளசாது அவர் பசயல் பட்ட கூற்றசாயன 

அறிந்து பகசாளக” (பரியமலழகர் 100) என்று 

விளக்கம அளிப்பசார். தசாசயரைசா



வில் வமளயில் துன்பத்மதக் 

பகசாடுக்கும, வீமண வமளயில் 

இன்பத்மதக் பகசாடுக்கும. அது 

யபசால் துறவிகளது பசயல்களசால் 

உண்டசாகும பயமன நல்விமன 

தீவிமன பயன்னும இரு 

பகுப்பசால் பதரிந்து பகசாளள 

யவண்டும.

என்றும

துறவியசானவன் 

வில்மலப்யபசான்று வமளந்து 

ஒடுங்கின வனசாகக்கசாட்டித் 

துன்பத்மதச் பசய்தலும 

வீமணமயப் யபசான்று வமளந்து 

ஒடுங்கினின்று இன்பத்மதத் 

தருதலுமசாயது பகசாண்டு துறந்துந் 



தீவிமனமய அகற்றசாது துக்க 

விருத்தி அமடதமலயும துறந்து 

நல்விமனமயப் பபருக்கிச் 

சுவிருத்தி அமடதலுமசாய 

இருவகுப்பசாலும கண்டு 

பகசாளளலசாம. (அலசாய்சியஸ் II 

108)

என்றும விளக்குவசார்.

மழித்தலும நீட்டலும யவண்டசா 

உலகம

பழித்தது ஒழித்து விடின்

எனும குறளுக்குத் “துறவு பூண்டும உலக 

மக்களசால் மரைணம அமடந்தசாபனன இழிவு 

கூறமல நீக்கிக் பகசாளளுவசானசாயின் சிரைமயிர் 



கழித்தலும சிரைமயிர் வளத்தலும 

யவண்டுபமன்பது இல்லசாமல் யபசாம” என்றும 

“சங்கம யசர்ந்த சிரைமணன் மரைண பஜயம 

அமடயும வமரையில் சிரைமயிர் கழித்யத 

வரையவண்டும என்பது பூர்வவிதியசாதலின் 

உலயகசார் இறந்தசாபனன்று இழிபமசாழி கூறசாது 

சிறந்தசாபனன்று மரைண பஜயம அமடவசானசாயின்

மயிர் கழித்தலும நீட்டலும யவண்டசாமற்யபசாம”

என்றும விளக்குவசார் (அலசாய்சியஸ் II 708).

அஞ்சுவ யதசாரு மறயன 

பயசாருவமன

வஞ்சிப்ப யதசாரு மவசா

எனும குறளுக்கு “யசாதசாம ஒருவமனக் பகடுக்க 

முயல்வயத ஆமசயின் மூலம எனப்படும. 

அவற்றிற்குப் பயந்து நடத்தயல புத்தரைது 



தன்மமசாம” என்பது தசாசர்தரும விளக்கம 

(அலசாய்சியஸ் II 714).

“அருளுமடமம” எனும அதிகசாரைத்து 

முதற்குறளுக்கு உமரைபயழுதும யபசாது அவர் 

தரும பசய்தி அதிர்ச்சியூட்டுவது.

அருட்பசல்வம பசல்வத்துட் 

பசல்வம பபசாருட்பசல்வம

ஆரியசார் கண்ணும உள

எனப்பசாடம பகசாண்டு “கிருமபமய நிரைப்பும 

சீயரை சீரினும சீர் எனப்படும. தனதசானியச் சீயரைசா 

மியலச்சரிடத்தும உண்டு” என்று பபசாருள 

உமரைத்து “ஆரியசார்” என்ற பசசால் “பூரியசார்” 

என்று யசாரைசால் எப்பபசாழுது 

மசாற்றப்பட்டபதன்பது பற்றிக் கீழ்கண்ட 

தகவமல அளிப்பசார்.



இவற்றுள இத்திரிக்குறள 

மூலத்மதயும நசாலடி நசானுமறயும

ஜசார்ஜ் ஆரைங்டியன்துமரை பட்ளர் 

கந்தப்பன் என்பவரைசால் 

பகசாண்டுயபசாய், தமிழ்ச் சங்கத்து 

அதிபதி யமமபட்ட எலீஸ் 

துமரையவர்களிடம 

ஏட்டுப்பிரைதியசாகக் பகசாடுத்து 

அச்சிட்டு பவளிவந்த யபசாது 

ஓமலப்பிரைதிக்கு மசாறுதலசாக 

சசாற்றுக் கவிகளில் சில 

அதிகரித்தும அறத்துப்பசாலில் 

உளள சில பசய்யுட்கமளப் 

பபசாருட்பசாலில் யசர்த்தும, இச் 

பசய்யுளில் ஆரியசார் என்று வந்த 

பமசாழிமயப் பூரியசாபரைன்றும 

மற்றும பசய்யுட்கமள 



மசாற்றியுளளமதக் 

கந்தப்பனவர்கள சங்கத்திற்கு 

எழுதிக்யகட்டயபசாது மறுபமசாழி 

கிமடக்கசாமல் யபசாய் விட்டது 

என்பது வியவகிகளறிந்த 

விடயங்களசாம. அமபமசாழி 

சங்மக அவ்வமகயசாயினும 

முன்கமல திவசாகரைத்தில் 

“மியலச்சர் ஆரியர் என்யற” 

குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதற்குச் சசார்பசாய், பசாகுபலி 

நசாயனசார் பின்கமல நிகண்டு 

ஏட்டுப்பிரைதியிலும மசார்க்கலிங்க 

பண்டசாரைம பின்கமல நிகண்டு 

ஏட்டுப் பிரைதியிலும “ஆரியர் 

மியலச்சர் கீயழசார்” என்றும 

“மன்னும ஆரியரும



கீயழசார்” என்றும வமரைந்துளள பமசாழிகமளத் 

தற்கசாலம அச்சிட்டுளளவர்கள “ஆரியர் 

மியலச்சர் நல்யலசார்” என்றும “மன்னும 

பூரியரும கீயழசார்” என்றும 

மசாறுபடுத்தியுளளசார்கள. இது பகசாண்யட 

அமபமசாழியும மசாறுபட்டுளளன என்பதற்கு 

ஐயமிரைசாவசாம. ஆசிரியர் மியலச்சர் 

என்யபசாமரையய கீழ்மக்கள என்பதற்குக் கசாரைணம 

யசாபதனின் சூளசாமணி,

யதச மியலச்சரில் 

யசர்வுமடயசாரைவர்

மசாசில்மனிதர் வடிவினரைசாயினும

சின்மனத்தர் பகசாடுந்பதசாழில் 

வசாழ்க்மகயர்



நீசரை வமரையு நீரினிழிப்பசாம

வஞ்சினம, பபசாறசாமம, குடிபகடுப்பு, கரைவடம, 

பகசாடுஞ் பசயலுமடய கீழ்மக்கமள 

மியலச்சபரைன்றும ஆரியர் என்றும நீசபரைன்றும 

பபளத்தர்களசால் வழங்கிவந்த பமசாழிகமளக் 

பகசாண்டு தனச்பசல்வம தசானியச் பசல்வம 

என்னும பபசாருட்கள ஆரியரைசாம 

மியலச்சரிடங்களிலுமுண்டு. ஆதலசால் அமவ 

சிறப்பபய்தசாது; அருட்பசல்வமசாம பபசாருயள 

சிறப்பபய்தும என்று கூறியவற்றுள பூரியர் 

கண்ணும பபசாருள உளளபதன்பதசாயின் கல்விப் 

பபசாருளுக்கும பபசாருந்தசாவசாம. அதசாவது 

பூரிபயன்பது பதர் என்னும பபசாருமளத் தரும. 

பூரியபரைன்பது பதருக்பகசாப்பசானவர்கள, ஏமழ, 

ஆதுலர்கபளன்னும பபசாருமளத்தரும. 

இவற்றுள தசானியமணி அற்றயபசாது பதர், 



பூரிபயன்றும வழங்குதல் யபசால் தனப்பபசாருள 

தசானியப் பபசாருள அற்றவர்கமளப் 

பூரியபரைன்றும ஏமழகபளன்றும கூறு 

பமசாழிமய மசாற்றிப் பபளத்தர்களசால் 

வழங்கிவந்த ஆரியபரைன்று பமசாழிமய 

வமரைந்தளயளசாமசாக. ஆரியபரைன்னும பமசாழியய 

குண சந்தியசால் ஆரியசாபரைன மறுவிற்று என்பது 

விரிவு (அலசாய்சியஸ் II 720-21).

“பபரியசாமரைத் துமணக்யகசாடல்” எனும அதிகசாரை 

அறிமுக வுமரையில் யசார் பபரியயசார் என 

அமழக்கப்படுகிறசார் என்பமதத் 

பதளிவசாக்குகிறசார்.

சுடர் விளக்கசாயினும நன்றசாய் 

விளங்கிடத் தூண்டுயகசால் ஒன்று 

யவண்டும என்னும 

முதுபமசாழிக்கிமயய 



அரைசனசானவன் கல்வி 

யகளவிகளில் சிறந்து 

குற்றமற்றவனசாக விளங்கினும 

பபரியயசார்கபளன்னும வியவக 

மிகுந்த யமயலசார்கமளத் 

துமணயசாகக் பகசாண்டு தனது 

ரைசாட்சிய பசாரைம தசாங்கயவண்டும 

என்பயதயசாம. இவற்றுள சில 

அறிவிலிகள பபரியயசார் 

என்பமதயும யமயலசார் 

என்பமதயும யவஷசசாதித் 

தமலவர்கமளயய கூறும 

பமசாழிபயன்பசாரும உண்டு. 

அமவ பபளத்த நீதி நூற்களுக்குப் 

பபசாருந்தசாவசாம. எத்யதச, 

எப்பசாமஷக்கசாரைனசாயினும 

யகசாபம குமறந்து,



யமசாகம குமறந்து யபரைசாமச 

குமறந்து வியவகம 

நிமறந்திருப்பவன் யசாயரைசா 

அவமனயய யமயலசான் என்றும 

பபரியயசான் என்றும கூறத்தகும. 

இதனினும வஞ்சகம, பபசாறசாமம,

பபசாருளசாமச, குடிபகடுப்பு, 

கட்பகசாமல, கசாமம, யசசாமபல், 

மிகுந்த குடுமபத்யதசாமரைக்கீழ் 

மக்கபளன்றும சசாந்தம ஈமக 

அன்பு விடசாமுயற்சி 

உமழப்புமிகுந்யதசாமரை 

யமன்மக்கபளன்றும கூறுவது 

நீதிநூல் துணிபசாம (அலசாய்சியஸ் 

II 757).



பபளத்த நீதி நூல்களில் ‘பபரியயசார்’ என்றும, 

‘அந்தணர்’ என்றும ‘பிரைசாமணர்’ என்றும 

அமழக்கப்படுபவர் அறவுணர்வு உமடய 

யமயலசாயரையன்றிக் குறிப்பிட்ட எச்சசாதியசாரும 

ஆகசார் என்னும அயயசாத்திதசாசரின் கூற்று 

மனங்பகசாளத்தக்கது.

திருக்குறளின் ஐமபத்மதந்து அதிகசாரைங்களுக்கு 

மட்டுயம உமரைபயழுதியுளள அயயசாத்திதசாசர் 

திருவளளுவமரைப் புத்த சமயத்மதச் 

சசார்ந்தவரைசாகயவ பகசாண்டு நூல்யபசாதிப்பது புத்த 

சமய அறக் யகசாட்பசாடுகயள என்பமத 

உமரைமுழுவதும அடிக்யகசாடிட்டுக் கசாட்டுவசார். 

எப்பசாடலுக்கும ஏற்கனயவ உளள உமரை 

எதமனயும அப்படியய ஏற்றுக் பகசாளளசாமல் தம

பசசாந்த உமரைமய முன்னிறுத்துவசார். 

அறத்துப்பசால் உமரை முடிவில் அவர் கூறும 

கருத்து உளளத்மதத் பதசாடுவதசாகும.



இவ்வறத்துப்பசாலுள பமய்யறம, 

பமய்ப்பபசாருள, 

பமய்யின்பமசாகிய மூன்று 

புமதபபசாருளும 

அடங்கியுளளதசால் இல்லறத்யதசார்

முதல் துறவிகள ஈறசாகவுளள சகல

மக்களும தங்கள தங்களுக்கு 

உண்டசாம துக்கங்கள அற்று 

சுகப்யபற்மற அமடய இஃது 

யபசாதிய யபசாதமசாகும. ஆதலின் 

ஒவ்யவசார் விசசாரைமணப் புருஷரும

இதில் அடங்கியுளள ஆதி 

புத்தரைசாம கடவுள வசாழ்த்து முதல் 

பமய்யுணர்வு வமரையில் 

யதறவசாசித்து உணர்வயரைல் 

பபசாய்யசான யவதசாந்த 

மசாய்மகமய விட்டுத்பதளிந்து 



பமய்யசாய யவத அந்தத்தில் 

நிமலத்து பிறப்புப்பிணி 

மூப்புச்சசாக்கசாபடனும நசான்கு 

வமக துக்கங்கமளயும ஒழித்து 

உண்மமயில் லயித்து என்றும 

அழியசா நித்தியசானந்த சுகத்மத 

அமடவசார்கள என்பது சத்தியம 

சத்தியயமயசாம (அலசாய்சியஸ் II 

728).

திருக்குறள மசவசமயத்தது, மவணவ சமயத்தது,

கிறித்துவசமய அடிப்பமட பகசாண்டது 

என்பறல்லசாம பகசாண்டு விளக்கங்கள 

தரைப்பட்டுளளன. அது எச்சமயத்தசார்க்கும 

பபசாதுவசானது என்ற கருத்யத 

ஏற்றுக்பகசாளளக்கூடிய தசாயினும திருவளளுவர் 

ஏயதனும ஒரு சமயத்மதச் சசார்ந்தவர் என்று 



முடிவு கட்டயவண்டிய பநருக்கடியசான 

நிமலயயற்பட்டசால் அது தசாசர் கூறும புத்த 

சமண சமயயம என்பதற்கு மறுப்பிருக்க 

வழியில்மல. அவர் சில பசாடல்களுக்குக் கூறும 

உமரைகள பபசாருத்தமற்றமவயசாக, 

குமறயுமடயனவசாக, தவறசானமவயசாக 

இருக்கலசாம. ஆயினும திருக்குறள உமரையில் 

பவளிப்படும அவரைது அறிவின் வீச்சும ஆழமும 

பபரும பசாரைசாட்டுக்குரியது



6. தமிழில் பபளத்தம, பபளத்தத்தில் தமிழ்

பசாலிபமசாழியும வடபமசாழியும 

அறிந்தவரைசாயினும அயயசாத்திதசாசர் பபளத்தக் 

யகசாட்பசாடுகமளப் பபருமபசாலும தமிழ் 

இலக்கியங்கமளக் பகசாண்யட விளக்குவதும 

புத்தரைது வரைலசாற்மறயும கூட அவற்மற மவத்யத

மீட்டுருவசாக்கம பசய்வதும யநசாக்கற்பசாலது. 

இதமன அவயரை பதளிவுபடுத்தி அதற்கசான 

கசாரைணத்மதயும எடுத்துமரைக்கிறசார்.

பிறவிமய பஜயித்துத் 

யதவனசாகும பலமன 

விருமபுயவசார் புத்தமரையும 

புத்தரைது தன்மத்மதயும சிந்திக்க 

யவண்டியயத பசயலசாதலின் 



அவரைது பிறப்பு வளர்ப்பின் 

சரித்திரைத்மதயும 

அறபமசாழிகளசாம சத்திய 

தன்மத்மதயும அன்னிய 

மதத்யதசார்களுமசான 

பபரியயசார்களசால் வமரைந்துளள 

நூற்கமள வியசஷமசாகக் 

கவனியசாது அவர் பிறந்து வளர்ந்து

இத்யதசத்துள நசாட்டிய 

சங்கத்தவர்கள வமரைந்துளள 

அருங்கமலச் பசப்பு, அறபநறி 

தீபம, அறபநறிச்சசாரைம, 

திரிக்குறள, திரிமந்திரைம, 

திரிவசாசகம, திரிகடுகம, 

மணியமகமல, சீவகசிந்தசாமணி, 

சிலப்பதிகசாரைம, வமளயசாபதி, 

குண்டலயகசி, சூளசாமணி, 



நிகழ்கசாலத்திரைங்கல், நிகண்டு, 

திவசாகரைம, பபருங்குறவஞ்சி, 

சிறுகுறவஞ்சி, பபருந்திரைட்டு, 

குறுந்திரைட்டு, மற்றுமுளள சமண 

முனிவர்களின் நூற்கமளக் 

பகசாண்டும புரைசாதன பபளத்த 

வியவகிகள கர்ண பரைமபமரையசாக 

வழங்கிவரும சுருதிகமளக் 

பகசாண்டும அனுபவச் 

பசயல்கமளக் பகசாண்டும 

ஆரைசாய்வதசாயின் சத்ய தன்மம 

நன்கு விளங்கும. நசாமும 

அமவகமள ஆரைசாய்ந்யத பூர்வத் 

தமிழ்

ஒளியசான புத்தரைது அரிய 

சரித்திரைத்மதயும அவரைது அரிய 



தன்மத்மதயும விளக்கி 

வமரைந்திருக்கியறசாம 

(அலசாய்சியஸ் II 190).

தசாசர் தரும பட்டியலில் புத்தசமய நூல்கள 

மட்டும அல்லசாமல் சமண சமய நூல்களும 

அவ்விரைண்டில் ஒரு சமயத்மதச் 

சசார்ந்தமவபயன்று அமடயசாளம 

கசாணப்பட்டிரைசாத நூல்களும, 

யசர்க்கப்பட்டிருக்கக் கசாணலசாம. சமணத்மத 

அவர் பபளத்தத்தினின்றும யவறசானதசாகக் 

கருதவில்மல.

புத்தபிரைசானுக்யக அருகன் என்னும பபயரும 

உரியபதன்பமத அடியிற் குறித்துளள பின்கமல 

நிகண்டசால் அறிந்து பகசாளளலசாம.

11-வது நிகண்டு தகரைபவதுமக



புத்தன் மசால் அருகன் சசாத்தன்

ரைகரை பவதுமக

தருமரைசாசன் தசான் புத்தன் 

சங்கயனசாடு அருகன்தசானும 

உலகரைட்சகமன வடயதசபமங்கும

பகவபனன்றும புத்தபரைன்றும 

வழங்கி வருவதுயபசால் 

பதன்யதசபமங்கும 

இந்திரைபரைன்றும அருகபரைன்றும 

வியஷமசாகக் பகசாண்டசாடி 

வந்தசார்கள . . . . . இத்யதசத்தசார் 

அருகபரைன்று எவ்வமகயசால் 

பகசாண்டசாடி வந்தசார்கபளன்றசால் 

சசாந்தமும அன்பும நிமறந்த 

அருமமயசானவர் ஆதலின் 



அருகபரைன்று 

பகசாண்டசாடியதுமன்றி சகலரும 

மறவசாதிருப்பதற்கசாய் புத்தபிரைசான் 

பரிநிருவசாணம அமடந்தபின் 

அவரைது யதகத்மதத் தகனம 

பசய்து அவ்வஸ்திகமள ஏழு 

அரைசர்கள எடுத்துப்யபசாய் பூமியில்

அடக்கம பசய்து கட்டிடங்கள 

கட்டியயபசாது அஸ்திமய 

மவத்துளள இடம 

விளங்குவதற்கசாய்க் குழவிக் 

கல்லுகமளப்யபசால் உயர்ந்த 

பச்மசகளினசாலும 

மவரைத்தினசாலும பசய்து 

அவ்விடம ஊன்றி 

மவத்திருந்தசார்கள. . . . .அருகம 

புல்மல வழங்கும வழக்கத்மத 



அனுசரித்து அருகமன 

மறவசாதிருக்கும ஓர் வழிபசாடு 

பதய்வ வணக்கமும பசய்து 

மவத்திருந்தசார்கள. . . . 

இவற்மறப் புத்த தன்மபமன்றும, 

பகவத் தன்மபமன்றும, இந்திரைர் 

தன்மபமன்றும, அருகர் 

தன்மபமன்றும, அவயலசாகிதர் 

தன்மபமன்றும, ஐயனசார் 

தன்மபமன்றும, மன்னர் சுவசாமி 

தன்மபமன்றும, தருமரைசாசன் 

தருமபமன்றுயம கூறல் யவண்டும

(அலசாய்சியஸ் II 107).

ஜின மஜநபரைன்னும புத்தருக்குரிய பபயரைசால் 

அவர் தன்மத்மதப் பின்பற்றிய மசனர்கள 

யசாவரும தமிழ் பமசாழிக்குரியவர்களுடன் 



பதசாடர்புமடயவர்கள என்று வசாதிடும தசாசர் 

கீழ்க்கண்ட சசான்றுகமளத் தருவசார். 

தமிழில் “நீ” என்னும பமசாழிக்கு 

சீன பசாமஷயில் “நீ” என்றும, 

“நசான்” என்பதற்கு “ஞசான்” 

என்றும, “யசாம” என்பதற்கு 

“யசாம” என்றும, “பபண்” 

என்பதற்குப் “பபண்” என்றும, 

“எஃகு” என்பதற்குக் “கண்” 

என்றும, “ஈர்” அல்லது “இரைண்டு”

என்பதற்கு “ஈர்” என்றும, “மம” 

என்பதற்கு “மம” என்றும 

வழங்கிவரும பதசாந்த 

பமசாழிகளசால் அறிவதும அன்றி 

மகத நசாட்மடச் சசார்ந்த ஜீனமமல 

மசன மமலயருகில் மசனர்கள 

என்னும பபளத்தர்களும 



தமிழர்கள என்னும 

பபளத்தர்களும பூர்வத்தில் ஓர் 

குலத்தினரைசாக விளங்கினசார் 

என்பதும புலப்படுகிறது 

(அலசாய்சியஸ் II 78).

பபளத்தமும சமணமும ஒன்பறன்பதற்கு யவறு 

சில ஆதசாரைங்கமளயும முன் மவப்பசார்.

ஓர் மகதநசாட்டுச்சக்கரைவர்த்தியய 

புத்தபரைன்றும மஜநபரைன்றும 

அமழக்கப்பபற்ற படியசால் 

தற்கசால மஜநர் என்யபசாருள 

சக்கரைவர்த்தி என்னும பபயமரை 

வழங்கி வருகிறசார்கள. 

பகசாடுந்தமிழ் வசாசிகளசாம 

மமலயசாளிகள புத்தமரை நசாயன், 

நசாயனசார் என்று வழங்கி வந்தது 



பகசாண்டு திருவனந்தபுரைத்மதச் 

சசார்ந்த வளளுவர் நசாபடன்னும 

பதியில் வசாழும வளளுவர்கள 

குப்புலிங்க நசாயனசார் என்றும 

மசார்க்கலிங்க நசாயனசாபரைன்றும 

வழங்கி வருவது யபசால் 

மஜனருக்குளளும பசாகுவலி 

நசாயனசார், தீர்த்தங்கரை நசாயனசார், 

பஜயசீல நசாயனசார் என வழங்கி 

வருகிறசார்கள (அலசாய்சியஸ் II 

442).

தமிழ்பமசாழி வரைலசாற்மறச் பசசால்லுமயபசாதும, 

புத்த சமயக் யகசாட்பசாடுகமள விளக்குமயபசாதும 

திருமூலருக்குத் தனியிடம அளிக்கத் தசாசர் 

தயங்குவது இல்மல. திருமந்திரைத்தில் அவர் 

ஆழங்கசால் பட்டவபரைன்பமத அவர் தரும 



யமற்யகசாளகளசால் அறியலசாம. சிவயன 

வடபமசாழிமயயும பதன்பமசாழிமயயும 

பமடத்தசான் எனும பதசான்மத்திற்கு எதிரைசாக ஒரு 

பதசான்மம பமடக்கும தசாசர் வடபமசாழியும 

பதன்பமசாழியும புத்தரைசால் 

உண்டசாக்கப்பட்டமவபயன்றும அவயரை 

வடபமசாழிமயப் பசாணினி, ஜனகர் 

முதலசாயனசாரிடமும பதன்பமசாழிமய அகத்தியர்,

திருமூலர் முதலசாயனசாரிடமும ஈந்து பரைப்பினசார் 

என்றும கூறுவசார். இதற்கு ஆதசாரைங்களசாக 

முன்கமல திவசாகரைத்திலிருந்து “வடநூற்கரைசன் 

பதன்தமிழ்க் கவிஞன் கவியரைங்யகற்றும உபயக் 

கவிப்புலவன்” என்ற அடிகளும 

வீரையசசாழியத்திலிருந்து “இரு பமசாழிக்கும 

கண்ணுதலசார் முதற்குரைவர் இயல் வசாய்ப்ப” 

என்னும அடியும முன் மவக்கப்படும. புத்த 

தன்மத்மத யமலும யமலும பரைப்ப யவண்டி, 



ஜனகர், வசாமயதவர், நந்தி, யரைசாமர், கபிலர், 

பசாணினி ஆகியயசாருக்கு வடபமசாழிமயயும 

அகஸ்தியருக்குத் பதன்பமசாழிமயயும கற்பித்து 

ஜனகமரை மகத நசாட்டிற்கு வடபுறத்தும 

அகஸ்தியமரைத் பதன்புறத்தும திருமூலமரை 

யமற்புறத்தும சட்ட முனிவமரைக் கீழ்ப்புறத்தும 

அனுப்பி மவத்தசாபரைன்பது தசாசரின் கூற்று, 

(அலசாய்சியஸ் I 601). “பஞ்சலியசார் ஞசானம” 

எனும நூலிலிருந்து இக்கருத்மதச் பசசால்லும 

பசாடல் யமற்யகசாளசாகத் தரைப்படும.

ஆசியசாக் கண்டம முழுவதும பபளத்தம 

பரைவியிருந்த கசாலத்தில் புத்தமரையய 

சிவபனன்றும சிவகதி நசாயகன் என்றும 

பகசாண்டசாடி வந்தசார்கபளன்றும மக்களுள கசாம, 

பவகுளி, மயக்கங்களசாம முக்குற்றங்கமளயும 

அகற்றி அன்மபப் பபருக்கி இறவசா 

நிமலயசாகும நிர்வசாணத்மத அமடகின்றவன் 



சிவன் என்றும சிவகதி அமடந்யதசாபனன்றும 

கருதப்படுவசான் என்றும கூறும தசாசர் 

திருமூலரின்

அன்பும சிவமும இரைண்படன்பசார்

அறிவிலசார்

அன்யப சிவமசாவது யசாரும 

அறிகிலசார்

அன்யப சிவமசாவது யசாரும 

அறிந்த பின்

அன்யப சிவமசாய் 

அமர்ந்திருப்பசாயரை (அலசாய்சியஸ் I

561)

எனும பசாடமலப் பயன்படுத்திக் பகசாளளக் 

கசாணலசாம.



குண்டலி நசாடியின் பபருமமமயப் 

யபசுமயபசாது

அற்றசார் பிறவி அவரிரு கண்கமள

மவத்தசார் புருவத்திமடயய 

யநசாக்கி

ஒத்யதயிருக்க உலபகல்லசாம 

பதரியும

எக்கசாலும சசாவில்மல 

இமறயவசாயம (அலசாய்சியஸ் I 

553)

என்ற பசாடலும, மலர்மிமச ஏகினவன் புத்தன் 

என்பதற்குக்



கடந்து நின்றசான் கமலசா மலர் 

மீயத (அலசாய்சியஸ் (I 571)

என்ற பசாடலும அறவசாழி அந்தணன் புத்தன் 

என்பதற்கு,

அருமம வல்லசான் 

கமலஞசாலத்துள யதசான்றும

பபருமம வல்லசான் பிறவிக் கடல்

நீந்தும

உரிமம வல்லசான் அடியூடுரை வசாகி

திருமம வல்லசா பரைசாடுஞ் யசர்ந் 

தன்னியசாயன (அலசாய்சியஸ் II 

576)

என்ற பசாடலும, யமற்யகசாளகளசாகும.



புத்தரின் முமபமசாழிகளும முமபமசாழிகமளத் 

தழுவிய நசான்கு யவதவசாக்கியங்களும முதல் 

நூபலன்றும திருக்குறள வழி 

நூபலன்றுமதிருமூலரின் திரிமந்திரைமும 

ஒளமவயசாரின் திரிவசாசகமும சசார்பு 

நூல்கபளன்றும அடிக்கடி எடுத்துமரைப்பது தசாசர் 

விருமபிய பசயலசாகும. இக்கருத்தும 

திருமந்திரைத்திலிருந்து அவர் தரும ஏரைசாளமசான 

யமற்யகசாளகளும அதன் யமல் அவருக்கிருந்த 

பற்மறயும பவளிப்படுத்தும.

சீவகசிந்தசாமணி, தமிழ் பயின்ற யமமல 

நசாட்டவரைசான எல்லிஸ், யபசாப் யபசான்றவர்களசால்

உயர்ந்த கசாப்பியபமனப் பசாரைசாட்டப் பபற்றது. 

அப்பபரு நூமல ஆழமசாகக் கற்று ஆய்ந்த 

அயயசாத்திதசாசர் அதமனப் பபளத்த நூலசாகவும 

சீவகன் என்னும பபளத்த மன்னன் வரைலசாறு 



கூறும நூலசாகவும கருதி அதிலிருந்து பல 

யமற்யகசாளகள தருவசார்.

புத்தயன சீவகசிந்தசாமணியில், ‘அறன்’ என்றும 

‘பகவன்’ என்றும ‘அந்தணர் தசாமத’ என்றும 

‘விண்டசார் பூந்தசாமமரையின் விமரை ததுமப யமல் 

நடந்தசான்’ என்றும பசாரைசாட்டப் பபற்றுளளசான் 

என்றுமரைக்கும தசாசர் பல பசசாற்கள தசாம கூறும 

பபசாருளில் மகயசாளப்பட்டிருத்தலுக்குச் 

சீவகசிந்தசாமணியிலிருந்தும ஆங்கசாங்யக 

சசான்றுகள தருவசார். புத்தன் பசசான்ன 

முமபமசாழிகயள முதல் யவதங்கள என்று 

வசாதிடும தசாசர்,

ஆதியவதம பயந்யதசாய் நீ அலர் 

பபய்மசாரி அமர்ந்யதசாய் நீ



நீதி பநறிமய உணர்ந்யதசாய் நீ 

நிகரில் கசாட்சிக்கு இமறயயசாய் நீ

நசாதன் என்னப்படுயவசாய் நீ நமவ 

பசய் பிறவிக் கடலகத்துன்

பசாத கமலம பதசாழ பவங்கள 

பமசயசாப்பவிழப் பணியசாயய

- (அலசாய்சியஸ் I 545)

என்னும பசாடமலச் சசான்று கசாட்டுவசார். 

சசாக்மகய முனிவருக்கு மட்டுமல்லசாமல் அவர் 

பின் வந்த அடியசார்களுக்கும ‘கடவுள’ என்ற 

பபயர் உண்படன்பதற்கு,

மணப் புமடமசாமல மசார்பன் ஒரு 

பசசாயல ஏதுவசாகக்



கமணக் கவின் அழித்த கண்ணசார் 

துறந்து யபசாய்க் கடவுளசானசான்

என்னும அடிகமளயும, சமணப் பபரியயசார் 

‘சசாமி’ என்று அமழக்கப்பட்டதற்கு,

யதனுமட மலர்கள சிந்தித் திமச 

பதசாழச் பசன்ற பின்னசாள

தசானுமட உலகம பகசாளளச் சசாமி 

நசாள சசார்ந்த தன்யற

- (அலசாய்சியஸ் II 77)

என்னும அடிகமளயும ஐந்து 

இந்திரியங்கமளயும அடக்கி பவற்றி



பகசாண்ட புத்தரும அவரைது அடியசார்களும 

“இந்திரைர்” என்று அமழக்கப்பட்டசார்கள 

என்பதற்கு,

ஆமச யசார்வயமசாடு ஐயமின்றியய

ஓமச யபசாய் உலகுண்ன யநசாற்ற 

பின்

ஏசு பபண்பணசாழித்து 

இந்திரைர்களசாய்

தூய ஞசானமசாய்த் துறக்கம 

எய்தினசார் (அலசாய்சியஸ் II 117)

என்னும அடிகமளயும, பூர்வ புத்த சமய 

அரைசர்கள வசாழ்ந்து வந்த இடத்திற்குச் யசரி என்ற

பபயர் உண்படன்பதற்கு,



யதனுலசாமதுச் பசய்யகசாமத 

யதமபுமக கமழ்வூட்டி

வசானுலசாச் சுடர் கண்மூடி மசாநகர் 

இரைவுச் பசய்யப்

பசானிலசாச் பசசாரிந்து 

நல்லரைசாணிகலம பகமலச் பசய்ய

யவனிலசான் விமழந்த யசரி 

யமலுலகமனய பதசான்யற

என்ற பசாடமலயும வளளுவர் என்பசார் புத்த 

அரைசர்களின் கன்மத் தமலவர்களசாக 

விளங்கியவர் என்பதற்கு,

யகசாத்த நித்திலக் யகசாமத 

மசார்பினசான்



வசாய்த்த வன்னிமரை வளளுவன் 

பசசானசான் (அலசாய்சியஸ் II 125)

என்னும அடிகமளயும யவற்று நசாட்டிலிருந்து 

இங்கு வந்து குடியயறிய ஆரியர்கயள மிமலச்சர், 

மியலச்சர் என்று அமழக்கப்பட்டனர் 

என்பதற்கு,

‘பவங்கண் யநசாக்கிற்குப் 

பசாயமியலச்சமனச் பசங்கண் 

தீவிழியசால் பதறித்தசான்’ 

(அலசாய்சியஸ் I 123)

என்னும அடிகமளயும புத்த சங்கத்தில் யசர்ந்து 

சத்திய தன்மத்மதப் பின்பற்றிச் சமண 

நிமலயிலிருந்து தமமமப் பசார்ப்யபசார்கயள 

பசார்ப்பசார் என்று அமழக்கப்பட்டசார் என்பதற்கு,



நன்பசால் பசுயவ துறந்தசார் 

பபண்டிர் பசாலர் பசார்ப்பசார்

என்பசாமரை ஓமயபன் எனின் யசான் 

அவனசாவபனன்றசான் 

(அலசாய்சியஸ் I 120)

என்னும அடிகமளயும சமணரில் சித்தி 

பபற்யறசார் சசாரைணர் என்று அமழக்கப்பட்டசார் 

என்பதற்கு,

இலங்கு குங்கும மசார்பன் எந்துசீர்

நலங்பகசாள சசாரைணர் 

நசாதன்யகசாயிமல (அலசாய்சியஸ் I 

558)



என்னும அடிகமளயும ஒழுக்கமுமடயயசாரைசாய்த் 

தீவிமனமய அகற்றியவர்கயள யதவர்கபளன்று 

அமழக்கப்பட்டசார் என்பதற்கு,

யசாவரைசாயினும நசால்வமரைப் 

பின்னிடில்

யதவபரைன்பதும யதறும 

இவ்மவயகம (அலசாய்சியஸ் I 

560)

என்னும அடிகமளயும இறவசா 

நிமலயிலிருக்கும நிர்வசாண நிமலயய 

சிவகதியசாகும என்பதற்கு,

இன்பமற்பறன்னும 

யபரைசாபனழுந்து புற்கற்மறத் 

தீற்றித்



துன்பத்மதச் சுரைக்கு நசான்கு 

கதிபயன்னும பதசாழுவில் யசர்த்து

நின்ற பற்றசார்வநீக்கி நிருமலன் 

பசாதஞ்யசரின்

அன்பு விற்றுண்டு யபசாகிச் சிவகதி

அமடயலசாயம (அலசாய்சியஸ் 

1562)

என்னும பசாடமலயும யமற்யகசாளகளசாகத் 

தருவசார்.

இந்துக்கள என்னும ஆரியர்கள இந்நசாட்டில் 

குடியயறுவதற்கு முன் பபளத்த அரைசர்களுக்கும 

வணிகர்களுக்கும யவளசாளர்களுக்கும கன்மக் 

குருக்களசாயிருந்து திருமணச் சடங்குகமள 

நடத்தி வந்தவர்கள வளளுவர்கயளபயன்றும 



இப்பபசாழுது வளளுவர்கள பசய்யும சடங்குகள 

இந்து சமயத்மதச் சசார்ந்தமவ என்பறண்ணுவது 

தவபறன்றும சசாக்மகய பபளத்தர்கள நடத்திய 

திருமணங்கள பற்றி மணியமகமல, 

சீவகசிந்தசாமணி, சூளசாமணி ஆகிய 

நூல்களிலிருந்து அறிந்து பகசாளள முடியும 

என்றும எடுத்துமரைப்பசார் தசாசர். அன்னசார் 

“மணவமரை இயற்றியமத”

அடிமமண பவழமசாக அரும 

பபசானசால் அலகு யசர்த்தி

முடிமணி அழுத்திச் பசய்த 

மூரிக்கசாழ் பநற்றி மூழ்கக்

கடிமலர் மலமரை நசாற்றிக் கமபல 

விதசானம யகசாலி



இடுமபுமக மஞ்சிற் சூழ 

மணவமரை இயற்றினசாயரை

என்ற பசாடலும வடமீன் எனும அருந்ததிமய 

மணமகளுக்குக் கசாண்பித்து அருந்ததிமயப் 

யபசால் கற்புமடயவளசாக வசாழுமபடி 

வசாழ்த்தியமத,

விளங்பகசாலி விசுமபில் பூத்த 

அருந்ததிக் கசாட்டியின் பசால்

வளங்பகசாளப் பூத்த யகசால மலரைடி

கழிஇய பின்மற

இளங்கமன யசாழி யயந்த வயினி 

கண்டமர்ந்திருந்தசான்

துளங் பகயிற்றழுமவ பதசால்சீர் 

யதசாமகயயசா டிருந்தது ஒத்தசான்



என்ற பசாடலும மஞ்சள நீரினசாலும சந்தனக் 

குழமபினசாலும மணமக்கள விமளயசாடி 

மகிழ்ந்தசார்கள என்பமத,

அன்னப் பபமட நடுக்கி அமசந்து

யதற்றசா நமடயசாளும

மன்னர் குமடநடுக்கும மசாமல 

பவளயவல் மறயவசானும

மின்னு மணிக்குடத்தின் 

யவந்தயரைந்த மண்ணசாடி

கன்னங்கடி மலரும துகிலும 

சசாந்தும புமனந்தசாயரை 

(அலசாய்சியஸ் II 127-9)

என்ற பசாடலும சுட்டும.



புத்தரைது வரைலசாற்மறக்கூறுமயபசாதும தசாசரின் 

“ஆதியவதத்”திலும சீவக சிந்தசாமணிப் 

பசாடல்கள பல இடமபபறும. பபசாருத்தமசான 

இடங்களில் அரிய பசாடல்கமளச் யசர்த்து 

ஆதியவதத்மத ஒரு தமிழ்க் கசாப்பியமசாகயவ 

தருகிறசார். சித்தசார்த்தனின் திருமணத்திற்கசாக நகர்

அணி பசய்யப் பபற்றமத,

இருமபிடி தழீஇய யசாமன 

இழிமதங் கலந்து யசறசாய்ச்

சுருமபபசாடு மணி 

வண்டசார்க்குந்துகிர் பகசாடி 

மசாடவீதி

பபருங்கடி நகரைம யபசின் இரைசாச 

மசா கிருகபமன்பர்



அருங்குடி அமரைர் யகசாமசான் அணி 

நகரைசாய பதசான்யற

என்ற பசாடல் பகசாண்டு வருணிப்பசார். “சதுர் சத்ய

கசாமத”யில் இறப்பினசால் விமளயும துயரைம 

வீணசானது என்பமத,

பிரிந்தவர்க் கிரைங்கிப் யபதுற்றழுத 

நம கண்ணின் நீர்கள

பசசாரிந்தமவ பதசாகுத்து யநசாக்கில்

பதசாடு கடல் பவளள மசாற்றசா

முரிந்த நமபிறவி யமனசாள 

முற்றிமழ இன்னு யநசாக்கசால்

பரிந்தழுவதற்குப் பசாவசா 

அடியிட்டவசாறு கண்டசாய்



(அலசாய்சியஸ் II 239)

என்ற பசாடலசால் விளக்குவசார்.

உண்மமயசான புத்தன் என்யபசான் 

எல்லசாவுயிர்களிடத்தும அன்பு கசாட்டிக் 

பகசால்லசாமம எனும அறத்மதக் 

மகயசாளுயவசான் எனும புத்த அறத்மத 

வலியுறுத்துமயபசாது,

ஊன் சுமவத்து உடமபு வீங்கி 

நரைகத்தில் உமரைதல் நன்யறசா

ஊன் தினசாது உடமபு வசாட்டி 

யதவரைசாய் உமரைதல் நன்யறசா

ஊன்றி இவ் விரைண்டினுளளும 

உறுதி உமரைதி என்ன



ஊன்றினசாது ஒழிந்து புத்யதள 

ஆவயத உறுதி என்றசான்

(அலசாய்சியஸ் (II 268)

எனும பசாடமல இமணப்பசார்.

ஒழுக்கத்தினின்று ஐமபபசாறி கசாத்தலசால் 

வீட்டின்பம அமடயலசாம என்பதற்கு,

ஒன்றசாய ஊக்க யவர் பூட்டி 

யசாக்மகக் பகறு வுழுது

நன்றசாய் நல்வரைகுச் பசந்பநல் 

வித்தி ஒழுக்க நீர்

குன்றசாமற்றசாங் பகசாடுத் 

மதமபபசாறியின் யவலி 

கசாத்யதசாமபின்



பவன்றசார் தம வீட்டின்பம 

விமளவிக்கும விண்யணசார் 

உலகின்யற

(அலசாய்சியஸ் II 274)

எனும பசாடல் யமற்யகசாளசாகும. அவசாவின் 

பபருக்கயம துக்கத்திற்கு மூலபமன்னும 

புத்தபிரைசானின் அறிவுமரைமய விதந்து கூறவும 

தசாசர் சிந்தசாமணிப் பசாடமலயய தருவசார்.

யவட்டன பபறசாமம துன்பம 

விமழநமரைப் பிரிதல் துன்பம

யமசாட்படழில் இளமம நீங்க 

மூப்பு வந்தமடதல் துன்பம

யமட்படழுத்தறிதலின்றி 

பயளளற் பசாடுளளிட்படல்லசாம



சூட்டணிந் திலங்கும யவயலசாய் 

துன்பயம மசாந்தர்க் பகன்றசான்

(அலசாய்சியஸ் II 395)

புத்த சமயக் யகசாட்பசாடுகமள விளக்குதற்கும 

புத்தர் வரைலசாற்மறக் கூறுதற்கும தசாசருக்குச் சீவக

சிந்தசாமணி மகபகசாடுத்துதவுவமதப் 

பசார்க்குமயபசாது அவர் தமிழிலுளள சமண 

இலக்கியங்கள கூறுவனவும பபளத்தயம 

என்றுமரைப்பது பமய்பயன்யற முடிவு கட்ட 

யநரும.

சிவவசாக்கியம புத்த மதத்மதச் சசார்ந்த 

நூபலன்யற கூறுவசார் தசாசர். இதற்கு “அண்டர் 

யகசான் இருப்பிடம அறிந்து பகசாண்ட ஞசானிகள 

கண்ட யகசாவில் பதய்வபமன்று 

மகபயடுப்பதில்மலயய” என்னும பசாடயல 



யபசாதுமசான சசாட்சிபயன்பசார். அண்டர் யகசான் 

என்பது புத்தருக்குரிய ஆயிரை நசாமங்களில் 

ஒன்பறன்பமதச் சூளசாமணி என்னும நூலில் 

கூறியிருக்கும புத்தர் தியசானத்திலிருந்து பதரிந்து 

பகசாளளலசாம என்பது அவர் கருத்து.

தண்டசா அமமரை மலரின் யமல் 

நடந்தசாபயன்றும

தமணீயப் பபசான் அமணயின் 

யமல் அமர்ந்தசா பயன்றும

வண்டசாரை யசசாகி நிழல் வசாய் 

அமர்ந்தசாபயன்றும

வசாழ்த்தினசால் வசாரைசாயயசா வசானவர்

தம யகசாயவ

(அலசாய்சியஸ் II 21)



தம கருத்துக்கமள வலியுறுத்த யவறிடங்களிலும

சிவவசாக்கியத்மதத் தசாசர் பயன்படுத்திக் 

பகசாளவசார். “யவஷ பிரைசாமணர்கள தங்கமள 

உயர்ந்த சசாதிபயன்றும திரைசாவிட 

பபளத்தர்கமளத் தசாழ்ந்த சசாதிபயன்றும வகுத்து 

வழங்கி வந்த கசாலத்தும யமன்மக்கள 

மியலச்சர்கமளக் கண்டித் பதழுதினசார்கள” 

என்பதற்குச்

“சசாதியசாவயததடசா சலந்திரைண்ட 

நீரையலசா”

“பமறச்சியசாவயததடசா 

பணத்தியசாவயததடசா”

(அலசாய்சியஸ் I 130)



என்று பதசாடங்கும பசாடல்கமளயும, பூணு 

நூலுக்கு ஆதசாரைமசாகும குண்டலி என்றும 

பிரைமமரைத்தினம என்றும வழங்கும நசாடியின் 

மகத்துவ்த்மத வலியுறுத்த,

உருதரித்த நசாடி தன்னில் ஓடுகின்ற

வசாயுமவ

கருத்தினசால் இருத்தியய கபசால 

யமற்ற வல்லியரைல்

விருத்தர்களும பசாலரைசாவர் 

யமனியும சிவந்திடும

அருளதரித்த நசாதன் ஆமண 

அமமம ஆமண உண்மமயய

(அலசாய்சியஸ் I 552)



என்னும பசாடமலயும, “பதய்வகதி அமடய 

யவண்டியவர்கள அண்டர்யகசான் ஒழுக்கத்மதப் 

பின்பற்ற யவண்டுபமன்”பதற்குப்

யபசுவசானும ஈசனும 

பிரைமமஞசானம உமமுயள

ஆமசயசான ஐவரும 

அமலந்தமலச்சல் படுகிறசார்

ஆமசயசான ஐவமரை அடக்கி 

ஓரிடத்தியல

யபசிடசாதிருப்பியரைல் ஈசன் வந்து 

யபசுயம

(அலசாய்சியஸ் I 578)



என்ற பசாடமலயும,“ஆதியட்சரைமசாம அகசாரையம 

அறிவின் விருத்திக்குக் கசாரைணமசாகி உகசாரைமசாம 

உண்மம ஒளி கண்டு மகசாரைமசாம கசாமபவளி 

மயக்கங்கள அற்றுச் சிகசாரைமசாம அன்பில் 

நிமலப்பயத நிருவசாண சுகமசாகும” என்பதற்கு,

அகசாரை கசாரைணத்துயள அயநக யனக

ரூபமசாய்

உகசாரை கசாரைணத்துயள ஒளி தரித்து 

நின்றனன்

மகசாரை கசாரைணத்தின் மயக்கமற்று 

வீடதசாம

சிகசாரை கசாரைணத்துயள பதளிந்யத 

சிவசாயயம

(அலசாய்சியஸ் II 468)



என்ற பசாடமலயும சசான்றுகளசாகத் தருவசார்.

சிவவசாக்கியர் மசவ சமயத்மதயயசா, மவணவ 

சமயத்மதயயசா சசார்ந்தவர் என்ற கருத்து 

அவருக்கு உடன் பசாடசானதன்று.

ஒளமவயசார் பற்றி வழங்கி வரும 

கமதகமளபயல்லசாம ஒதுக்கித் தளளும 

அயயசாத்திதசாசர் அவமரைப் புத்த அறத்தின் 

தமலயசாய சசாட்சியசாளர்களில் ஒருவரைசாகக் 

கசாட்டும வசாழ்க்மக வரைலசாறு எழுதியதுடன் 

ஆத்திசூடி, பகசான்மற யவந்தன், பவற்றி 

யவற்மக எனும பபயர்களில் தமிழகம 

அறிந்துளள அறநூல்களுக்குப் புத்த பநறி நின்று 

விளக்கமளித்துளளசார். அவற்மறத் “திரிவசாசகம” 

என்று அமழத்து புத்தரின் முமபமசாழிகளும 

அவற்மறத் தழுவிய நசான்கு யவத 

வசாக்கியங்களும முதல் நூபலன்றும 



வளளுவரின் “திரிக்குறள” வழி நூபலன்றும 

ஒளமவ தந்த அறநூல் சசார்பு நூபலன்றும 

வலியுறுத்துவசார். ஆத்திசூடிமய ஆத்திச்சுவடி 

பயன்றும பகசான்மற யவந்தமனக் 

குன்மறயவந்தன் என்றும பவற்றியவற்மகமய 

பவற்றி ஞசானம என்றும அமழத்து அவற்றின் 

கசாப்புச் பசய்யுளகளிலிருந்து இறுதிப் பசாடல்கள 

வமரை அமவ புத்தமரையும புத்த பநறிமயயும 

யபசாற்றுகின்றன பவன்பமத வலியுறுத்தும 

வமகயில் உமரை வமரைவசார். ஆத்திச்சுவடியின் 

கசாப்புச் பசய்யுளிலுளள “ஆத்திச் சுவட்டில் 

அமர்ந்த யதவமன” எனும பதசாடர் கல்லசாத்தி 

மரை நிழலில் வீற்றிருந்த ஆதி யதவனசாம 

புத்தபிரைசாமனக் குறிக்கும என்றும அருங்கமலச் 

பசப்பிலுளள,

ஆத்தியடி அமர்ந்து ஆகமங்கள 

ஆய்ந்து



சசாத்தன் நமக்கு அளித்த சீர்

என்ற பசாடமலயும பின்கமல நிகண்டிலுளள,

தருமரைசாசன் முனீந்திரைன் சினன் 

பஞ்ச தசாமரை விட்யட

அருள கறந்த உணர்கூட்டும 

ததசாகதன் ஆதியதவன்

விரைவு சசாக்மகயயன மசனன் 

விநசாயகன் சினம தவிர்ந்யதசான்

அரைசு நீழலில் இருந்யதசான் அறி 

அறன் பகவன் பசல்வன்

என்ற பசாடமலயும சசான்றுகளசாகத் தருவசார்.

பகசான்மற யவந்தனின் கசாப்புச் பசய்யுளசாக



குன்மற யவந்தன் பசல்வன் 

அடியிமன

என்றும ஏற்றித் பதசாழுயவசாம 

யசாயம

எனும அடிகமளத் தந்து,

“குன்மறயவந்தன்” எனும பதசாடரும 

“பசல்வன்” எனும பசசால்லும புத்தமனயய 

குறிக்கும என்றும “சிறந்திடும குன்மறயவந்தன் 

குணபத்திரைன்” என்று பின்கமல நிகண்டும 

“சக்கரைப் பபருஞ்பசல்வன்” என்று 

சூளசாமணியும “சினவுணர்கடந்த பசல்வன்” 

என்று சீவகசிந்தசாமணியும குறிப்பிடுவமதச் 

சசான்றுகளசாகவும எடுத்துமரைப்பசார்.

பவற்றி யவற்மகயின் கசாப்புச் பசய்யுளசாக,



பவற்றி ஞசான வீரைன் வசாய்மம

முற்றும அறிந்யதசார் மூதறியவசாயரை

என்னும அடிகமளத் தந்து “பவற்றி வீரைனசாகிய 

புத்தனின் பமய் வசாக்கியங்கள நசான்மகயும 

முழுவதும பதரிந்து பகசாண்டவர்கள முற்றும 

உணர்ந்த யபரைறிவசாளரைசாகும” என்று பபசாருள 

உமரைப்பசார். ஆத்திசூடியின் “அறம பசய 

விருமபு” எனும முதற் பசய்யுள “அறன் பசயல் 

விருமபு” என்று மசாற்றப்பட்டு 

அறக்கடவுளசாகும புத்தபிரைசான் பசய்மககளசாம 

நற்சசாட்சி, நற்சிந்மத, நல்வசனம, நற்பசய்மக, 

நல்வசாழ்க்மக, நல்லூக்கம, நற்கருத்து, 

நல்லமமதி எனும இமவகமள விருமப 

யவண்டும என்று பபசாருள உமரைக்கப் பபறும. 

அறன் என்னும வல்லின றகரைம அமமந்த 



பதய்வப் பபயர் உண்யடசா பவன்பசார்க்கு 

அயயசாத்திதசாசர்,

பகசாடு பவஞ்சிமல வசாய்க் 

கமணயில் பகசாடிதசாய் நடு 

நசாளிரைவின் னமவதசான் திருமசால் 

பநடு பவண்ணிலவின் நிமிர்யதர் 

பரியசா தடு மசாபரைழினின்றறயன 

யருயள

எனும சீவக சிந்தசாமணிப் பசாடமல யமற்யகசாள 

கசாட்டுவசார்.

புத்த பநறி பகசாண்டு பபசாருள தரும 

அயயசாத்திதசாசர் ஆங்கசாங்யக தமது பசாலிபமசாழி 

யறிமவயும பயன்படுத்திக் 

பகசாளகிறசார்.“சனிநீரைசாடு” எனும வரிக்கு உயலசாக

ஊற்றுகளில் உடல் முழுவதும அழுந்தக் 



குளித்பதழு என்று பபசாருள உமரைத்துச் சனி 

நீபரைன்பது பசாலிபமசாழியில் உயலசாக ஊற்மறக் 

குறிக்குபமன்றும அதற்கு எண்பணய் யதய்த்துக் 

குளித்தல் என்னும பபசாருள 

பபசாருந்தசாபதன்றும வசாதிடுவசார்.

எள பநய் கண்டு பிடித்த கசாலம 

ஆயிரை வருஷங்களுக்குப் பிந்தியும 

கசானிஷ்கசாவரைசனுக்கு முந்தியது 

மசாகும. இந்திய மசாதசா என்னும 

அமபிமகயமமன் வசாசக நூல் 

இயற்றிய கசாலம ஆயிரைத்தி 

ஐந்நூறு வருஷங்களுக்கு 

யமற்பட்டதசாகும. ஆதலின் எள 

பநய் யதய்த்து முழுபகன்பது 

வசாசக நூலின் கசாலவமரைக்குப் 

பபசாருந்தசாது. இன்னும சகலயதச 

மக்களுக்கும எண்பணய் ஸ்நசானம



பபசாருந்தசாபதன்பதும திண்ணம 

(அயயசாத்திதசாசர் II 25.6).

“அரைமன மறயவல்” என்பமத “அறமன 

மறயவல்” என்று பசாடம பகசாண்டு அறவசாழிக் 

கடவுளசாம புத்தபிரைசாமன என்றும மறவசாயத 

என்று பபசாருள உமரைப்பசார். புத்தர் வசாழ்ந்த 

கசாலத்தில் தன்மனத் பதசாழ யவண்டுபமன்யறசா, 

தன்மன மறக்கக் கூடசாபதன்யறசா அவர் 

பசசால்லவில்மலயசாயினும ஒளமவயசார் 

இவ்வசாறு கூறுதற்குக் கசாரைணம புத்தமன 

எண்ணுமயபசாது புத்தன் பமசாழிந்த பபசாருமள 

முற்றும சிந்திக்க ஏது உண்டசாகும என்பயத 

எனும விளக்கமும தரைப்படும.

“அனந்தல் ஆயடல்” என்னும வரிக்கு “அதி 

நித்திமரை பசய்யசாயத” எனும பபசாருள 

தவறசானபதன்றும “அதிக 



பவளளப் பபருக்கத்தில் நீந்தி விமளயசாடசாயத” 

என்பயத சரியசான பபசாருபளன்றும 

பசாலிபமசாழியில் அனந்தல் என்னும பசசால்லுக்கு

பவளளம, யபரைமல, நீர்யவகம எனும பபசாருள 

உண்படன்றும கூறி,

திரிபிடகம, திரிக்குறள, 

திரிமந்திரைம, திரிகடுகம, 

திரிவசாசகம முதலிய நூற்கள 

யசாவற்றிலும பசாலி பமசாழிகயள 

மிக்க மலிவுளளது பகசாண்டு 

அனந்தல் என்னும பமசாழிக்கு 

பவளளம என்னும பபசாருமள 

விவரித்துளயளசாம.

என்று குறிப்பிடுவது பழந்தமிழ் 

இலக்கியங்களில் பசாலி பமசாழிச் பசசாற்களின் 

பயன்பசாடு பற்றிய ஆய்மவத் தூண்டுவதசாகும.



“சக்கரை பநறி நில்” எனும அடிக்கு அறவசாழியசாம 

தருமச் சக்கரை ஒழுக்கத்தில் நிமலத்திரு என்று 

பபசாருள கூறிச் சக்கரை பநறி பற்றி அவர் தரும 

விளக்கம கருதற்குரியது.

திரியபத பமன்றும 

திரிபீடபமன்றும வழங்கிய சுருதி 

பமசாழிகமளக் கமல நூற்களில் 

வகுத்து நூல் பநறி பயன்றும 

பசய்யுட்களில் வகுத்துப் பசாபநறி 

பயன்றும அரைசர்கள 

பசவ்வியக்யகசால் வழியில் 

வகுத்துக் யகசாபனறிபயன்றும 

பபசாதுவசாய் நீதிபநறியில் வகுத்து 

நீளபநறி பயன்றும 

யபசாதித்துளளவற்றில் 

உலபகங்கும சூழ்ந்துளள சருவ 

சீவர்கள மீதும கருமண மவத்துக் 



கசாக்கும பநறியய வியசஷ 

பநறியசாதலின் நமது ஞசானத்தசாய் 

சக்கரை பநறி நில்பலன 

வற்புறுத்திக் கூறியுளளசாள 

(அயயசாத்திதசாசர் II 41-42).

“மசபயனத் திரியயல்” எனும அடிக்கு 

“ஞசானிபயன்று உன்மன பமச்சுமபடியசான 

யவஷம பூண்டு நீ உலசாவசாயத” என்று பபசாருள 

கூறிப் பசாலிபமசாழியில் மஸ என்னும 

பசசால்லுக்கு ஞசானபமன்றும மஸலம என்னும 

பசசால்லுக்கு ஞசானக்குன்று என்றும மஸவம 

என்னும பசசால்லுக்குத் தன்மன அறிதல் என்றும

மஸயயசாகம என்னும பசசால்லுக்கு ஞசான 

பசாக்கியம என்றும பபசாருள இருப்பமத 

எடுத்துமரைப்பசார்.



“திருமசாலுக்கு அடிமம பசய்” என்னும அடியில் 

“திருமசால்” மனுமக்களுள சிறந்த புத்தபிரைசான் 

என்று பபசாருள தரும எனக் குறித்துத் தம 

கருத்மத வலியுறுத்த அவர் தரும விளக்கம 

நீண்டது.

தன்மசக்கரைப் பிரைவர்த்தனன் என்ன

உலபகங்கும வட்டமிட்டு 

அறவசாழிமய உருட்டியது 

பகசாண்டு மசாபலன்னும பபயர் 

பபற்ற புத்தபிரைசானின் பசாததுரைளி 

பயன்பறண்ணிச் 

சங்கத்யதசார்கமளயய சங்கரைன் 

எனப் பசாவித்துச் சங்க 

தருமத்மதயய சிந்தித்துப் 

பற்றறுக்க யவண்டும என்னும 

கருத்தசால் பற்றற்றசானுக்கு 



அடிமமயசாக யவண்டுபமன்பது 

கருத்து (அயயசாத்திதசாசர் II 50).

“பதய்வம இகயழல்” எனும அடிக்குத் 

யதய்வகமசாம உளபளசாளி கண்யடசாமரைத் தசாழ்வு 

பசய்யசாயத என்று பபசாருள உமரைத்து மனிதருள 

உயர்ந்யதசாயரை யதவபரைன்றமழக்கப்படுவசார் 

என்றும அவர் புரைசாணங்கள கூறும பபசாய்த் 

யதவர் அல்லர் என்றும தசாசர் தரும விளக்கம 

சிறப்புமடயது.

பபசாய்யவதப் புலமபலசாலும 

பபசாய் புரைசாணக் கட்டுக் 

கமதகளசாலும ஆகசாயத்தினின்று 

பூமியில் வந்து 

யதசான்றினசாபரைன்னும பபசாய் 

யதவக் கமதகமளயும 

ஆகசாயத்திலிருந்த யதவர் பபண் 



வயிற்றில் பிறந்தசார் என்னும 

பபசாய் யதவக் கமதகமளயும 

அவமனக் பகசால்ல அவதரித்தசான்,

இவமனக் பகசால்ல அவதரித்தசான் 

என்னும பபசாய்த் யதவர்கமளயும 

அந்த மதத்மதக் கண்டிக்க 

அவதரித்தசான் இந்த மதத்மதக் 

கண்டிக்க அவதரித்தசான் என்னும 

பபசாய்த் யதவர்கமளயும 

விசசாரைமணப் புருஷர் இழிவு 

கூறுவவதில் ஒர் இடுக்கணும 

இல்மல, புகழ்ச்சி பசய்வதசால் ஓர் 

பிரையயசாசனமும இல்மல.

மக்களினின்றும யதவபரைனத் 

யதசான்றியவர்கள பிறப்பு இறப்பு 

அற்று மறுபடியும கருவில் வந்து 



யதசான்றசார்கள என்பது சத்தியமசாம

(அயயசாத்திதசாசர் II 53).

“மதயல் பசசாற்யகயளல்” என்பதற்குப் 

“பபண்களின் பசசாற்கமளக் யகட்கசாயத” என்று 

பபசாருள உமரைக்கசாமல் “எதிரிகள உன் 

உளளத்மதத் மதக்குமசாறு கூறும பசசாற்களுக்குச் 

பசவி பகசாடசாயத” என்று பபசாருள தருவசார்.

“பபசாருளதமனப் யபசாற்றி வசாழ்” என்னும 

அடியும புதிய விளக்கம பபறுகிறது. இங்குப் 

பபசாருள என்பது பமய்ப் பபசாருமளக் குறிக்கும 

என்பசார் தசாசர்.

தன்மனத்தசான் உணபரைன்றும 

தனக்குளள நற்பசயல்கமளயும 

துற்பசயல்கமளயும உணர்ந்து 

தனக்பகசாரு யகடும வரைசாது 



துற்பசயல்கமள அகற்றி 

நற்பசயல்கமளப் பபருக்கி 

சுகநிமலயசாம உண்மமப் 

பபசாருள உணர்ந்து நிற்றயல 

நித்திய வசாழ்க்மகக்கு 

ஆதசாரைமசாதலின் க்ஷணத்திற்கு 

க்ஷணம அழிந்து பகசாண்யட 

யபசாகும பபசாய்ப் பபசாருமளப் 

யபசாற்றசாது நித்திய ஒழுக்கமசாம 

நீடுவசாழ்க்மகமயத் தரும 

பமய்ப்பபசாருமளப் யபசாற்றி 

வசாபழன்று கூறியுளளசார்கள 

(அயயசாத்திதசாசர் II 67).

“ஆலயந் பதசாழுவது சசாலவும நன்று” என்னும 

அடிக்கும தசாசர் புதுப்பபசாருள உமரைப்பசார். 

யகசாயிலுக்குச் பசன்று இமறவமன வழிபடல் 



நன்பறன்று கூறசாமல் “முதல் பதய்வமசாகக் 

கசாணும தந்மத தசாயசாமரை மயனசாவமமதி பபற 

வணங்குவது எக்கசாலும சுகம” என்பது அவர் 

விளக்கம.

. . . . அன்மனமயயும 

பிதசாமவயும அன்புடன் 

யபசாஷித்து ஆலயம 

பபறத்பதசாழுவமத விடுத்து, 

கல்மலயும பசமமபயும பதசாழ 

யவண்டுபமன்பது கருத்தன்றசாம

. . . பசாலி பசாமஷயில் 

ஆலயபமன்றும, 

ஆவிலயபமன்றும 

மயனசாலயபமன்றும வழங்கும 

வசாக்கியங்கள மூன்றும ஒரு 

பபசாருமளத் தரும 

(அயயசாத்திதசாசர் II 81).



“ஓதலின் நன்யற யவதியர்க்கு ஒழுக்கம” 

என்னும அடியில் வரும யவதியர் என்னும 

பசசால் சமண முனிவமரைக் குறிக்கும என்பசார். 

பசாபம பசய்யசாதிருங்கள என்னும கன்ம 

பசாமககமளயும நன்மமக் கமடபிடியுங்கள 

என்னும அர்த்த பசாமககமளயும இதயத்மதச் 

சுத்தி பசய்யுங்கள என்னும ஞசான 

பசாமககமளயும அடக்கியுளள திரியவத 

வசாக்கியங்கமளச் சகல மக்களுக்கும 

அறிவிப்பயத சமண முனிவர்களுக்கு 

ஒழுக்கமசாகும என்பது அவர் தரும விளக்கம.

“சிவத்மதப் யபணில் தவத்திற்கு அழகு” எனும 

அடியில் வரும சிவத்திற்கு அன்பபன்று பபசாருள

கூறித் தம கருத்துக்கு அரைண் பசய்யத் 

திருமந்திரைம, அறபநறித் தீபம 

ஆகியவற்றிலிருந்து யமற்யகசாளகள தருவசார்.



யகசாபம என்னும அக்கினிக் 

குன்றின் மீயதறி அவித்து அன்யப 

ஓருருவு பகசாண்ட சசாந்த ரூபியசாம 

புத்த பிரைசாமனக் குணகசாரைணத்தசால்

சிவபனன்றும சதசா சிவபனன்றும 

பகசாண்டசாடி வந்தசார்கள.

அவன் பகசால் இவன் பகசால் 

என்று ஐயப்படசாயத சிவன் 

கண்யண பசய்மமின் கண் சிந்மத 

- சிவன் தசானும நின்றுக்கசால் சீக்கு 

நிழல் திகழும பிண்டிக் கீழ் 

பவன்றிச் சீர் முக்குமடயசான் 

யவந்து (அயயசாத்திதசாசர் II 95).



“மவயம பதசாடரும பதய்வம பதசாழு” எனும 

பதசாடரும தசாசர் கூறும புத்தபநறிக்யகற்ற உமரை 

பபறும.

பசாச அடவியின் பந்தப் பற்றசானது 

வண்டி எருதின் கசாமலச் சக்கரைம 

பதசாடர்ந்து பசல்லுவது யபசால் 

மசாறசாப் பிறவிக்கும மீளசாத் 

துக்கத்திற்கும பகசாண்டு 

யபசாய்விடும. ஆதலின் 

பதய்வமசாம உளபளசாளியின் 

அன்மப வளர்த்தி ஒடுங்க 

யவண்டுபமன்பது கருத்து 

(அயயசாத்திதசாசர் II 119).

“ஓதசாதர்க்கில்மல உண்மமயில் ஒழுக்கம” 

எனும அடிக்கும “நற்யகளவியில் 

முயலசாதசார்க்குத் தன்னுளதசாயன ஒடுங்கிச் 



சுயமபசாம நிமல கிமடயசாபதன்பதசாம” என்று 

புதுப்பபசாருள தருவசார் தசாசர்.

பவற்றியவற்மகயின் கசாப்புச்பசய்யுளில் வரும 

பவற்றி ஞசான வீரைன் புத்தமனயய குறிக்கும 

என்று பசசால்லும தசாசர் 

“எழுத்தறிவித்தன்இமறவனசாகும” எனும முதற் 

பசாடலில் இமறவன் என்று யபசாற்றப்படுபவன் 

புத்தயனபயன்றும அவயன வரிவடிவசாம 

அட்சரைங்கமள ஓதுவித்தவன் என்றும அவன் 

கசாலத்தில் பசாலி பமசாழி வரிவடிவசாம 

எழுத்துகளின்றி இருந்தபதன்றும அவயன “சகட

பசாமஷயசாம சமஸ்கிருத அட்சரைங்கமளயும 

திரைசாவிடபசாமஷயசாம தமிழ் அட்சரைங்கமளயும 

இயற்றி வரிவடிவசாய்க் கற்களில் வமரைந்து 

கல்விமயக் கற்பித்துக்பகசாண்டு 

எழுத்தறிவித்தவன்” என்றும வசாதிடுவசார்.



யவதம என்பது புத்தன் பமசாழிந்தது, யவதியர் 

என்பசார் புத்த சமயத் துறவியயரை என்று மீண்டும 

மீண்டும வலியுறுத்தும தசாசர் “யவதியர்க்கழகு 

ஓதலும ஒழுக்கமும” எனும பசாடலுக்கு,

சத்திய தன்மமசாம சதுர்யவத 

பமசாழிகமள ஓதுயவசார்க்கழகு 

யசாபதனில் எத்யதச எப்பசாமஷக் 

கசாரைனசாயிருப்பினும நீதியும 

பநறியும வசாய்மமயும நிமறந்து 

சகலருக்கும நன்மம விளக்க 

யவண்டியவனசாகவும அன்யறல் 

ஓதியுணர்ந்த பயனசால் 

சகலருக்கும நல்லவனசாகவும 

விளங்குயவசான் எவயனசா அவயன 

யவதம ஓதும சிறப்புமடயசான் 

என்பது கருத்து (அயயசாத்திதசாசர் II

128).



என்று விளக்கம தருவசார்.

சசாதிப் பசாகுபசாட்மடச் சசாடும தசாசர்,

நசாற்பசாற் குலத்தின் யமற்பசால் 

ஒருவன்

கற்றிலன் ஆயின் கீழிருப்பவயன

என்னும வரிகளுக்கு,

அந்தணன், அரைசன், வணிகன், யவளசாளன் எனும 

நசான்கு வமகத் பதசாழில் நடத்தும நசான்கு 

குடுமபத்யதசாருள வியவகம மிகுந்த 

யமற்குடுமபமசாம அந்தணர் குடுமபத்தில் 

பிறந்தும கமல நூற்கமள வசாசித்து 

உணரைசாதவனசாய் இருப்பின் அவமனக் கீழ்க் 

குடுமபமசாம கமடக்குலத்தசான் என்யற 

அமழக்கப்படுவசான்.



என்றும,

எக்குடிப்பிறப் பினும யசாவயரையசா 

யினும

அக்குடியில் கற்யறசார் 

அறயவசாரைசாவர்

என்னும வரிகளுக்கு,

யமற் கூறியுளள நசால்வமகத் 

பதசாழிமல நடத்தும 

நசாற்குடுமபத்யதசாருள 

எக்குடுமபத்திலசாயினும எவன் 

ஒருவன் கமல நூற்கமளக் கற்றுப் 

பூரைணம அமடகின்றசாயனசா 

அவயன அறியவசானசாம அந்தணன்

என்றமழக்கப்படுவசான் (தசாசர் II 

134)



என்றும பபசாருள கூறுவசார். “மனு பநறி” எனும 

பதசாடருக்குத் தசாசர் மனுக்களசாகிய 

மனிதர்களுக்குரிய பநறிபயன்யற பபசாருள 

கூறுவது யநசாக்கற்பசாலது.

இருவர் பசசால்மலயும எழுதரைம 

யகட்டு

இருவரும பபசாருந்த 

உமரையரைசாயின்

மனு பநறிமுமறயசால் வழுத்துதல் 

நன்று

எனும பசாடலுக்கு

நியசாயசாதிபதியசானவன் வசாதிப் 

பிரைதிவசாதி யிவர்களின்



வசார்த்மதகமள எழுதரைம மடக்கி 

விசசாரித்து யதசார்த்த

பமசாழி கண்டு நீதியளித்தல் 

யவண்டும

என்றும,

மனு பநறிமுமறயின் 

வழக்கிழந்தவர் தசாம

மன மறவுறுகி யழுத கண்ணீர்

முமறயுறத் யதவர் முனிவர்க் 

கசாக்கினும

வழிவழி ஊர்வயதசார் 

வசாளசாகுமயம



எனும பசாடலுக்கு,

அங்ஙனம மனுக்களுக்கசாய நியசாய

பநறி வழுவி பகடு நீதி உமரைத்து 

விடுவசானசாயின் அந்நியசாய 

மமடந்யதசான் தசான் அமடந்தக் 

யகட்மட முனிவரிடத்யதனும 

யதவரிடத்யதனும அழுது 

முமறயிடுவசானசாயின் 

அமமுமறப்பசாடு பபசாய்ச்சசான்று 

கூறியவன் சந்ததிமயயும 

அநியசாயமயளித்தவன் 

சந்ததிமயயும விடசாமல் வசாள 

யபசான்று அறுத்து வரும.

என்றும பபசாருள தருவசார்.



தசாயுமசானவர் சமண முனிவர்களில் 

ஒருவபரைன்றும புத்த தருமப் பிரியபரைன்றும 

தசாசர் எழுதுவசார்.

இத்தமகய சமண முனிவரின் 

தியசானப் பசாக்களுடன் சில நூதன 

மதத்யதசார் தங்கள மதக்கருத்துக்கு

இமயந்தப் பசாடல்கமள இயற்றிப்

பபசான்னுடன் தரைசா கலந்தன 

யபசால் யசர்த்துக் பகசாண்டு தங்கள 

மத நூபலன மசாறுபகசாளக் கூறி 

வருகிறசார்கள (அலசாய்சியஸ் II 

426).

தசாயுமசானவர் “அங்கிங்பகனசாதபடி எங்கும 

பிரைகசாசமசாய்” என்றும “பசங்கமல பீடயமல் 

கல்லசாலடிக்கு வளர் சித்தசாந்த மூர்த்தி முதயல” 

என்றும “பந்தபமல்லசாம தீரைப் பரைஞ்யசசாதி நீ 



குருவசாய் வந்த வடிமவ மறயவன் பரைசாபரையம” 

என்றும கூறுவது அவர் வணங்கிய சற்குருவசாம 

புத்தமரை மனத்தில் எண்ணியய என்பசார் தசாசர். 

“மசவ சமயயம சமயம சமய வசாதீதப் பழம 

பபசாருள மகவந்திடவும 

அன்றுளபளசாளிக் கசாட்டும கருத்மத விட்டுப் 

பபசாய் வந்துழலும சமயபநறி புகுத யவண்டசா 

மடபநஞ்யச பதய்வச்சமபமயச் யசர்வதற்குச் 

யசரை வசாரும பஜகத்தீயரை” என்று தசாயுமசானவர் 

பசசால்லுமயபசாது அவர் உலக மக்கமளத் 

பதய்வச் சமபயசாம புத்த சங்கத்தில் யசருமசாறு 

அமழப்பதசாகப் பபசாருள பகசாளவசார். மசவம 

எனும பசாலி பமசாழிச் பசசால்லின் பபசாருள 

தன்மனயறிதல் என்றும சமயம என்னும பசசால் 

பசாலியில் கசாலக் குறிப்பு என்று பபசாருள தரும 

என்றும தசாயுமசானவர் மசவ சமயம என்பது 

புத்தரைது சத்திய சங்கத்மதக் குறிக்குபமன்றும 



வற்புறுத்தும தசாசர் “கசாடுமகமரையும மனக்குரைங்கு

கசால்விட்யடசாட அதன் பிறயக ஓடும பதசாழிலசால்

பயனுளயவசா” எனும அடி புத்தரைது மூன்றசாம 

யவத வசாக்கியப் பபசாருமளயய தரும என்றும 

எடுத்துமரைப்பசார்.

தசாயுமசானவரின்,

ஆங்கசாரைம உளளடக்கி

ஐமபுலமனக் கட்டறுத்து

தூங்கசாமல் தூங்கிச்

சுகம பபறுவது எக்கசாலம

எனும அடிகளுக்குத் தசாசர் தரும விளக்கம 

நீண்டது.



ஞசானசாசிரியரைசால் அருளப் பபற்ற 

உபநயனம என்னும உதவி 

விழியசாகும ஞசானக்கண் பபற்றுப் 

புருவ மத்திய சுழிமுமன நசாடிமய

அழுத்தி சதசாவிழித்து சருவ பசாச 

பந்தங்கமளயும ஒழித்து 

நனவினில் சுழித்தியசாகித் 

தூங்கசாமல் தூங்குங்கசால் தச 

நசாடிகளின் பதசாழில் ஒடுங்கிக் 

குண்டலி நசாடி நிமிர்ந்து தச 

நசாதங்கள யதசான்றிக் கலங்கச் 

பசய்யும (அலசாய்சியஸ் I 553).

தமிழ்ச் சித்தர்கமளயும அரைகத்துகயளசாடு 

இமணத்துப் யபசும தசாசர், “யவதசாந்த சித்தசாந்த 

சமரைச நன்னிமல பபற்ற வித்தகச் சித்தர் 

கணயம” என்றும,



ஞசான கருணசாகரை முகங்கண் 

யபசாதியலசா நவனசாத சித்தர்களும 

உன் நட்பிமன விருமபுவசார் சுகர் 

வசாமயதவர் முதல் ஞசானிகளும 

உமன பமச்சுவசார்” (அலசாய்சியஸ் 

I 558).

என்றும தசாயுமசானவர் கூறியிருப்பமதச் 

சுட்டுவசார்.

ஞசானசசாதகக் கமடசி நசாளில் நிகழ்வன பற்றிப் 

புத்தரும ஏசுவும தமிழ்ச் சித்தர்களும 

தசாயுமசானவரும கூறியுளளவற்மறத் தசாசர் 

ஒப்பிட்டுக் கசாட்டுவது அறியற்பசாலது.

நசாதபவசாலி விவரைம இத்தமகய 

ஐமபுலன் ஒடுக்க சதசா விழிப்பின் 

ஜசாக்கிரைமதயசால் தச வசாயுக்கள



ஒடுங்கித்தச நசாதங்கள 

எழுபமன்று ததசாகதர்

அஷ்டசாங்க மசார்க்க மன 

அமமதியில் 

விளக்கியிருக்கின்றசார்.

விழிப்பின் விழிப்பசால் வளர் 

நசாதம யதசான்றி

சுழித்திக் பகடும என்றறி

சுழித்திக் பகடுதல் சுத்த 

ஞசானத்தில்

விழித்தப் பலன் என்றறி.



சுத்த ஞசானத்தசால் யதசான்றிய 

நசாதம

முத்தியின் வசாயன் முமன 

(அருங்கமலச் பசப்பு)

இமத அனுசரித்யத 

கிறீஸ்துவசானவரும தனது 

மசாணசாக்கர்களுக்கு ஞசான சசாதகக் 

கமடசி நசாளில் எக்கசாளம 

பதசானிக்கும என்று 

கூறியிருக்கிறசார் . . .

இமதயய அப்யபசாஸ்தலர்கள 

சுரைமண்டல பதசானிகபளன்று 

வமரைந்திருக்கிறசார்கள.



அக்கசாலத்தில் யதகங்கூர்ச்சி, 

உயரைசாமம சிலிர்த்து, இதயம 

படபடத்து, இரைத்த வியர்மவ 

பபசாழிவதசாகும. கிறீஸ்துவுக்குப் 

பசாடு யநரும சமயத்தில் 

பகத்தியசபமன்னும 

யதசாட்டத்தில் யமற்கூறிய குறிகள 

யநர்ந்தது.

இத்தமகய சசாதனத்மதயய 

தசாயுமசானவரும பதளளற 

விளக்கியிருக்கிறசார்.

உடல்குமழய என்பபலசா 

பநக்குருக விழிநீர்கள ஊற்பறன 

பவதுமபியூற்ற



ஊசி கசாந்தத்திமனக் கண்டணுகல் 

யபசாலயவ ஒருரைவும உளளி உளளி

படபபடன பநஞ்சம பமதத்து 

உள நடுக்குறப் பசாடியசாடிக் 

குதித்து

(அலசாய்சியஸ் I 579)

கடவுள என்னும பசசால் தமிழ்ச் 

பசசால்யலபயன்றும அச்பசசால்மல முதலில் 

மகயசாண்டவர்கள சமண 

முனிவர்கயளபயன்றும அது நன்மமபயன்று 

பபசாருளதரும என்றும புத்தமரையய அவர்கள 

ஆதியதவபனன்றும கடவுள என்றும 

குறித்தசார்கபளன்றும உலகத்மதப் பமடத்த 

கடவுள ஒன்று உண்டு என்று யபசுவபதல்லசாம 

வீண் என்றும ஒரு கடவுள இல்லசாததசால்தசான் 



பல சமயத்தசார் பல கடவுமளப் பற்றிப் யபசி 

வருகின்றசார்கபளன்றும வசாதிடும தசாசர் தம 

கருத்திற்கு அரைண் பசய்யத் தசாயுமசானவர் 

பசாடல்கமளயும பகசாண்டு வருவது 

வியப்பளிக்கும. அவர் அதற்குச் சசான்று கசாட்டும 

பசாடல்,

எனபதன்பதும பபசாய் யசாபனனல்

பபசாய் எல்லசாம இறந்த இடம 

கசாட்டும

நினபதன்பதும பபசாய் நீபயனல் 

பபசாய் நிற்கு நிமலக்யக 

யதசித்யதன்

மனபதன்பதுயவசா என் வசமசாய் 

வசாரைசாமதய நின்னருயள



தன பதன்பதுக்கும இடம 

கசாயணன் தமியயன் எவ்வசாறு 

உய்யவயன.

(அலசாய்சியஸ் II 30)

என்பதசாகும. இப்பசாடமல “அவனன்றி 

ஓரைணுவும அமசயசாது” என்னும பதசாடருக்குப் 

பபசாருள கூறுமயபசாது தசாசர் பயன்படுத்துவசார்.

அவன் பசய்த கன்மத்மத அவயன 

அனுபவித்துத் தீரைல் யவண்டும; 

பல சீவர்கள பசய்யும குற்றங்கள 

யசாவற்றிற்கும ஒருவன் கசாரைணன் 

என்று கூறுவது ஒவ்வசாத 

பமசாழியசாகும. அவன் பசயல் 

நற்பசயலசாயின் நற்பலன் 

அமடவசான். துற்பசயலசாயின் 



துற்பலனமடவசான். அவ்விரு 

விமனப் பயனுடன் 

ஓரைணுயவனும அகற்றலசாகசாது.

இப்பபசாருமள வலியுறுத்துமயபசாது “தசானசான 

தன் மயயம யல்லசால்” என்று தசாயுமசானவர் 

யவயறசாரிடத்தில் கூறியுளளமதயும யமற்யகசாள 

கசாட்டி “தனக்கு அன்னிய யவறு மயமில்மல” 

என்பயத முடிந்த முடிபயன்பசார் (அயயசாத்திதசாசர்

II 115).

ததசாகதர் ஒரு முமற அன்பர்கமள அமழத்துத் 

தசாமமரை மலர்கமளயும தசாமமரைக் 

பகசாட்மடகமளயும பகசாண்டு வரைச் பசய்து 

அவற்மறப் பூமியில் பரைப்பி அவற்றின் யமல் 

அமர்ந்து “தசாமமரை நீரிலிருந்தும நீர் ஒட்டசாமல் 

இருப்பது யபசால் நசான் உங்களுடன் 

கலந்திருந்தும பற்றற்று இருக்கியறன்” என்று 



அறிவுறுத்தியதசால் அன்று முதல் தசாமமரைக் 

பகசாட்மடக்குக் குருமணி என்றும தசாமமரை 

மலருக்குத் தசாமமரைபயன்றும பபயர் 

உண்டசாயிற்று என்று ஒரு பதசான்மத்மதக் 

கட்டமமக்கும தசாசர்,

பசங்கமல பீடயமல் கல்லசால 

டிக்குளவளர்

சித்தசாந்த முத்தி முதயல

குருமணி இமழத்திட்ட 

சிமமசாதனத்தின் மிமச

பகசாலு வீற்றிருக்கு நின்மன

எனும தசாயுமசானவர் கூற்றில் யபசாற்றப்படுவது 

புத்தயரை எனச் சுட்டுவசார் (அலசாய்சியஸ் II 224).



தசாசரின் கட்டுமரைகளில் “நிகள பந்தக் கட்டறுப் 

பசாயரை” எனும தசாயுமசானவரின் அடியும ஒரு 

முமறக்கு யமல் யமற்யகசாளசாக வரைக் கசாணலசாம. 

பர்மசாமவச் யசர்ந்த பபளத்த குரு ஒருவரின் 

இறப்பிற்குப் பின் அவரைது கசால் பபருவிரைல் 

கட்டப்பட்டது ஏன் என்ற யகளவிக்கு,

“பபளத்த குருக்களில் 

சமணநிமலயில் உளளவர்கள 

பிணி மூப்மப பவல்லசாதவர்கள; 

அரைகத்து நிமலயமடந்தவர்கள 

பிணி, மூப்மப பவன்றவர்கள; 

பபருவிரைமலக் கட்டுவது நமது 

நசாட்டிலும உண்டு. பர்மசாவிலும 

உண்டு, அவ்வசாறு கட்டுதற்குக் 

கசாரைணம உலக பசாச பந்தக் கட்டு 

விடவில்மலபயன்பமதக் 

குறிக்கயவ இதனசால் தசான் 



தசாயுமசானவர் பதிகள பந்தக் கட்டு 

அவிழ்ப்பசாயரை” என்றுமரைப்பசார் 

(அலசாய்சியஸ் III 75)

என்பது தசாசர் அளிக்கும விமட. யவத 

பநறியசாளர்கள என்றும பிரைசாமணர்கள என்றும 

அந்தணர்கள என்றும தமமம அமழத்துக் 

பகசாண்டவர்கள சமண, பபளத்த நூல்களில் 

பபருமபசாலசானவற்மற அழித்தயதசாடல்லசாமல் 

பதசால்கசாப்பியம, புறநசானூறு, திருமந்திரைம, 

சிலப்பதிகசாரைம யபசான்ற பழந்தமிழ் 

நூல்களிபலல்லசாம இமடச்பசருகமலயும பசாட 

யவறுபசாடுகமளயும புகுத்தி அவற்றின் உயிர் 

நசாடியசான கருத்துக்கமளச் சிமதத்தசார்கள. 

அவர்களுக்குப் பசாடம புகட்டும வண்ணம 

திருக்குறள, சீவகசிந்தசாமணி, அறபநறிச்சசாரைம 

யபசான்ற அறநூல்கள, ஒளமவயின் பசாடல்கள 



ஆகியவற்மறபயல்லசாம மறு ஆய்வு பசய்து 

அவற்றின் பபசாருமளப் புத்தபநறிக்யகற்ப 

விளக்குவயதசாடு சிவவசாக்கியர், இமடக்கசாடர் 

யபசான்ற சித்தர்கமளயும தசாயுமசானவர் யபசான்ற 

அனுபூதிமசான்கமளயும மீள பசார்மவகளின் 

மூலம பபளத்த சமயச் சசார்புமடயவர்களசாகயவ 

கசாட்டுகிறசார். பமகவர்கமளப் பழிவசாங்க 

வன்முமறகளில் தசாமும ஈடுபடசாது பிறமரையும 

தூண்டசாது அவர்களுக்கு இரைக்கம கசாட்டி அன்பு 

வழியில் திருத்த முயல யவண்டும என்பது அவர்

நமபிக் கமடப்பிடித்த பகசாளமக. 

அதற்யகற்பயவ பழந்தமிழ் இலக்கியங்கமள 

இத்தமகய மறுவசாசிப்புக்கு உட்படுத்துகிறசார் 

தசாசர் என்பது பபரும பசாரைசாட்டுக்குரியதசாகும



7. புத்தசரிதமும ஆதியவதமும

அசுவயகசாசர் வடபமசாழியில் எழுதிய புத்தசரிதம

இருபத்பதட்டுக் கசாண்டங்கமளக் 

பகசாண்டது.ஆனசால் அவற்றுள முதல் 

பதினசான்யக இப்பபசாழுது நமக்குக் 

கிமடக்கின்றன. எஞ்சிய பதினசான்கும, 

திபபத்திய, சீன பமசாழி பபயர்ப்புகளில் 

கிமடப்பதசால் புத்த சரிதத்தின் ஆங்கில பமசாழி 

பபயர்ப்பசாளரைசான ஈ.எச். ஜசான்ஸ்டன் 

(E.H.Johnston) முதல் பகுதிக்கு வடபமசாழி 

மூலத்மதயும இரைண்டசாம பகுதிக்கு மற்ற 

இரைண்டு பமசாழிபபயர்ப்புகமளயும 

பயன்படுத்திக் பகசாளகிறசார். அவர் தமது நீண்ட 

ஆய்வு முன்னுமரையில் அசுவயகசாசர் கி.பி. முதல் 

நூற்றசாண்டின் இறுதிப் பகுதியியலசா அல்லது 



இரைண்டசாம நூற்றசாண்டியலசா வசாழ்ந்திருக்க 

யவண்டும என்றும அவரைது 

பமசாழிநமடயிலிருந்து அவர் கசாளிதசாசனுக்குப் 

பல நூற்றசாண்டுகளுக்கு முன் வசாழ்ந்திருக்க 

யவண்டும என்றும அவர் பிரைசாமணரைசாகப் பிறந்து 

பிரைசாமணர்களுக்குரிய கல்விமயக் கற்றிருக்க 

யவண்டுபமன்றும வசால்மீகி இரைசாமசாயணத்தின் 

தசாக்கம அவர் நூலில் மிகுதியசாக 

இருக்கிறபதன்றும பிரைசாமணர்கள மீது அவர் 

பகசாண்டிருந்த பபருமதிப்மப அவர் 

நூலிலிருந்து அறிய முடியுபமன்றும புத்தசரிதம 

தவிரை சவுந்தரை நந்தசா, சசாரிபுத்திரைப் பிரைகரைணசா 

எனும இரைண்டு நூல்கமளயும அவர் 

எழுதியிருக்கலசாம என்றும எடுத்துமரைப்பசார். 

சித்தசார்த்தரின் சயகசாதரைனசாகிய நந்தனின் 

சமயமசாற்றத்மதப் பதிபனட்டுக் கசாண்டங்களில் 

யபசுவது சவுந்தரை நந்தசா எனும கசாப்பியம 



சசாரிபுத்திரைர், பமளத கல்யசாயனர் ஆகிய 

இருவரின் சமய மசாற்றம பற்றிப்யபசும ஒன்பது 

அங்க நசாடகம சசாரிபுத்திரைப்பிரைகணம ஆகும.

திபபத்திய, சீன பமசாழிபபயர்ப்புகள அவர் 

யவறு பல நூல்களும எழுதியிருப்பதசாகத் 

பதரிவிப்பினும அமவபயல்லசாம 

அவருமடயமவயசாக இருக்க முடியசாபதன்பது 

ஜசான்ஸ்டனின் முடிவு. புத்த சமயத்தின் 

ஹீனயசானப் பிரிவிமனச் சசார்ந்தவரைசாகயவ 

அசுவயகசாசமரை அவரைது புத்த சரிதம கசாட்டும 

என்பதும பமசாழிபபயர்ப்பசாளரின் கருத்து.

புத்தசரிதத்தின் ஆங்கில பமசாழிபபயர்ப்பில் 

கசாண்டங்களுக்குக் பகசாடுக்கப்பட்டுளள 

தமலப்புகள அதில் கூறப்படும வரைலசாற்றின் 

தன்மமமயப் புலப்படுத்தும.

கசாண்டம 1: புண்ணிய மூர்த்தியின் பிறப்பு



கசாண்டம 2: அரைண்மமனயில் வசாழ்க்மக

கசாண்டம 3: இளவரைசரின் உளளக் கலக்கம

கசாண்டம 4: புறக்கணிக்கப்பட்ட பபண்கள

கசாண்டம 5: பவளியயறல்

கசாண்டம 6: சந்தகமனத் திருப்பி அனுப்புதல்

கசாண்டம 7: தவச்யசசாமலயினுள நுமழதல்

கசாண்டம 8: அரைண்மமனயில் புலமபல்

கசாண்டம 9: இளவரைசனுக்குத் தூது

கசாண்டம 10: சிபரைண்யரின் வருமக

கசாண்டம 11: உணர்ச்சிகமள 

பவறுத்பதசாதுக்குதல்

கசாண்டம 12: அரைசாதமரைச் சந்தித்தல்

கசாண்டம 13: மசாரைனின் யதசால்வி



கசாண்டம 14: ஞசான ஒளி பபறல்

கசாண்டம 15: அறவசாழியின் சுழற்சி

கசாண்டம 16: பல சமயமசாற்றங்கள

கசாண்டம 17: பபருமமக்குரிய அடியசார்களின் 

சமய மசாற்றம

கசாண்டம 18: அனசாதபிண்டதருக்கு அறிவுமரை

கசாண்டம 19: தந்மதயும மகனும சந்தித்தல்

கசாண்டம 20: யஜத வனத்மத ஏற்றுக்பகசாளளுதல்

கசாண்டம 21: சமயப் பரைப்பில் முன்யனற்றம

கசாண்டம 22: அமரைபசாலியின் பூங்கசாவிற்குச் 

பசல்லல்

கசாண்டம 23: உடல் வசாழ்க்மகயின் கூறுகமள 

நிர்ணயித்தல்



கசாண்டம 24: லிச்சவிகளுக்கு அருள புரிதல்

கசாண்டம 25: நிர்வசாண நிமல யநசாக்கிப் பயணம

கசாண்டம 26: மகசாபரி நிர்வசாணம

கசாண்டம 27: நிர்வசாண நிமலயின் பபருமம

கசாண்டம 28: நிமனவுச் சின்னங்களின் பங்கீடு

புத்த சரிதத்தின் இறுதியில் அசுவயகசாசர் தமது 

கல்வியறிமவக் கசாட்டிக் பகசாளவதற்கசாகயவசா, 

கசாவியம பசாடும ஆற்றமல பவளிப்படுத்தயவசா 

புத்தர் வரைலசாற்மற எழுதவில்மலபயன்றும 

பபசாதுமக்களின் நன்மமயும இன்பமும 

கருதியய அச்பசயமலச் பசய்ய 

முன்வந்ததசாகவும பசசால்வசார். பபளத்த சமயக் 

யகசாட்பசாடுகளில் தமமம வல்லுநரைசாகக் கசாட்டும 

முயற்சிமய யமற்பகசாளளசாமல் அவற்மற 

யசாவரும புரிந்து பகசாளளும வண்ணம எளிய 



நமடயில் தரும பணிமயயய பசய்துளளசார். 

பசசாந்தக் கருத்துகமள வலியுறுத்துவது அவர் 

யநசாக்கமன்று. அவர் கசாலத்தில் அச்சமயம 

எவ்வசாறு ஏற்றுக் பகசாளளப்பட்டிருந்தயதசா 

அவ்வசாறு விளக்கமசாக, முழுமமயசாகத் தரை 

முயல்கிறசார். புத்தர் வசாழ்ந்த கசாலத்திற்குக் 

குமறந்தது ஐந்தசாறு நூற்றசாண்டுகள பின் 

வசாழ்ந்து புத்தரின் உண்மமயசான வரைலசாற்மற 

அறிந்து பசசால்வசார் என்று எதிர்பசார்க்க முடியசாது.

கசாவியநமட கருதி சில கற்பமனக் கசாட்சிகமளச் 

யசர்க்கிறசார் என்பது பதளிவு. பசாத்திரைங்களின் 

உமரையசாடல்களும உண்மம வரைலசாற்மறப் 

பிரைதிபலிப்பமவயசாக இல்மல. புத்தருமடய 

அறிவுமரைகள வருமிடங்களில் எல்லசாம 

பசாலிபமசாழியிலுளள புத்தருமடய 

யபசாதமனகளில் பல எடுத்துக் 

பகசாளளப்படுகின்றன. அவற்றில் மீண்டும 



மீண்டும வரும ஏரைசாளமசான உவமமகள 

கவிஞரைசால் யசர்க்கப்பட்டமவயய. 

அவருக்குமுன் புத்தமரைப்பற்றி எழுதப் பபற்ற 

நூல்களிலிருந்து சிலவற்மறத் யதர்ந்பதடுத்துக் 

பகசாண்டு அவற்மறபயசாட்டித் தம கசாவியத்மத 

அசுவயகசாசர் எழுதியுளளசார் என்பயத உண்மம. 

சீனயசாத்திரிகரைசான ஹியன் சசாங் (Hiuan Tsang) 

அசுவயகசாசரின் நூல்கமள உயர்வசானமவயசாக 

மதிப்பிடவில்மல. பசாடலிபுரைத்தில் சில தீய 

ஆவிகயளசாடு அசுவயகசாசர் யபசாரிட்டமத அவர் 

மட்டுயம குறிப்பிடுகிறசார். எனினும 

அசுவயகசாசர் கவிஞரைசாகவும புத்த சமயக் 

பகசாளமககமளத் பதளிவசாகத் தந்தவரைசாகவும 

இந்திய மக்களின் நிமனவில் 

இடமபபற்றுளளசார்.

அசுவயகசாசரின் புத்தசரிதத்தில் மகசாபசாரைத, 

இரைசாமசாயணக் கமதகள பபரிதும 



சுட்டப்பபறுகின்றன. இமவ புத்தரும 

புத்தசமயமும புறக்கணித்த நமபிக்மககமள 

உட்பகசாண்டமவ. சித்தசார்த்தனின் பிறப்மபப் 

பற்றிச் பசசால்லுமயபசாது, அவன் “அவுர்வசா 

பதசாமடயிலிருந்தும, பிருது மகயிலிருந்தும, 

மசாந்தசாத்ரு தமலயிலிருந்தும, கக்சிவத் 

அக்குளிலிருந்தும பிறந்ததுயபசால்” அரைசியின் 

விலசாப்பகுதியிலிருந்து வலியின்றிப் பிறந்தசான் 

என்று முதற்கசாண்டம கூறும (சரிதம 3). புத்தமரைத்

தங்கள வமலயில் வீழ்த்துமசாறு ஏவப்பட்ட 

பபண்களுக்கு, ஒரு புயரைசாகிதனின் மகன் 

பபண்ணின்பம எவ்வசாறு பல பபரிய 

முனிவர்கமளக் கவிழ்த்துளளது என்பதற்குச் 

சசான்றுகள தருகின்றசான். வியசாசர் 

கசாசிசுந்தரிபயனும பரைத்மதயசால் கசாலசால் 

உமதக்கப்பட்டசார்; மந்தசால பகளதமர் ஒரு 

பரைத்மதமய மகிழ்விக்க யவண்டிப் 



பிணங்கமளச் சுமந்தசார். தீர்க்கதபசாசு பகளதமர் 

முதிய வயதில் கீழ்ச்சசாதிமயச் யசர்ந்த 

இளமபபண்ணசால் இன்பம பபற்றசார். 

பபண்ணினம பற்றி ஏதும அறியசாத 

ரிஷ்யசிருங்கர் சசாந்தசா என்பவளசால் 

ஏமசாற்றப்பட்டசார்; அருந்தவம பசய்த 

விசுவசாமித்திரைமரை அப்சரைசசான கிருதசாசி 

மயக்குவதில் பவற்றி பபற்றசாள (சரிதம 47). 

இத்தமகய கமதகபளல்லசாம புத்தர் 

கசாலத்திற்குப் பல நூற்றசாண்டுகளுக்குப் பிறகு 

“யவஷ பிரைசாமணர்களசால்” எழுதப் 

பபற்றமவபயன்பது அயயசாத்திதசாசரின் 

முடிவசாகும. ஒழுக்கத்திற்குத் தமலயசாய இடம 

தரையவண்டுபமன்று அறிவுறுத்திய புத்தரின் 

வரைலசாற்றில் பல ஆபசாசக் கமதகளும 

நுமழக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முமறயற்ற 

வமகயிலும பபண்ணின்பம பபறுவதில் 



தவறில்மலபயன்று சித்தசார்த்தருக்கு அறிவுமரை 

கூறும உதசாயின்,

கசாமயம தமலயசாய 

நன்மமபயன்று அறிந்த புரைந்தரைன் 

பகளதமரின் மமனவியசாகிய 

அகலிமகமயக் கசாதலித்தசான்; 

யசசாமனின் மமனவியசாகிய 

யரைசாகினிமயக் யகட்ட அகத்தியன் 

அவமளப் யபசான்றிருந்த யலசாப 

முத்திமரைமயப் பபற்றசான்.

யநசான்புகள பல யநசாற்ற 

பிருகஸ்பதி உததியசாவின் 

மமனவியசாகிய மமதசாவின் வழி 

பரைத்வசாஜமரைப் பபற்றசான்.



சந்திரைன் பிருகஸ்பதியின் மமனவி

பூமச பசய்து பகசாண்டிருந்த 

பபசாழுது அவமளச் யசர்ந்து 

புதமனப் பபற்றசான்.

பரைசாசரைன், ஒரு மீனின் மகளசாகிய 

கசாளிமய யமுமன நதிக்கமரையில் 

புணர்ந்தசான்.

வசிஷ்டன் அக்சமசாலசா எனும 

இழிகுலத்துப் பபண்யணசாடு கூடி, 

ஒரு மகமனப் பபற்றசான் (சரிதம 

55-56).

பிறன்மமன நயந்த கயவர்கபளல்லசாம 

பபரியவர்களசாகப் யபசப்படும கமதகள 

கண்டிக்கப் பபறசாமல் பின்பற்றப்படயவண்டிய 

சசான்றுகளசாகத் தரைப்படுகின்றன.



வசால்மீகி இரைசாமசாயணத்தில் அனுமன் 

இலங்மகயில் புத்த விஹசாரைத்மதப் பசார்த்தது 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததசாலும, யவறு சில 

குறிப்புகளசாலும இரைசாமன் புத்தருக்கு முன் 

வசாழ்ந்தவன் என்பபதல்லசாம பவறும 

கற்பமனபயன்று அயயசாத்திதசாசர் சுட்டுவசார். 

ஆனசால் இரைசாமசாயணப் பசாத்திரைங்களும 

நிகழ்ச்சிகளும புத்த சரிதத்தில் 

குறிப்பிடப்பபறுகின்றன.

சந்தகன் சித்தசார்த்தரிடம 

“இரைசாமமனக் கசாட்டில் 

விட்டுவிட்டு நகருக்குத் திருமபிய 

சுமந்தரைமனப்யபசால் நசான் உமமம

இங்யக விட்டுவிட்டு ஊர் 

திருமபமசாட்யடன்” என்று 

பசசால்கிறசான் (சரிதம 85).



“சித்தசார்த்தர் இல்லசாமல் சந்தகன் 

மட்டும திருமபியமதக் கண்ட 

ஊர் மக்கள தசரைதனின் 

மமந்தனில்லசாமல் அவனது யதர் 

திருமபியமதக் கண்டவர்கள 

யபசால் வருந்தி அழுதனர்” (சரிதம 

105).

“அவனுமடய அறிவுமடய 

மமந்தனசாகிய இரைசாமன் 

கசாட்டுக்யககியவுடன் கண்ணீர் 

வடிக்கும துயரை வசாழ்மவ 

யமற்பகசாளளசாமல் தசரைதன் 

விண்ணுலகம பசன்றசானசாதலசால் 

அவன் நசான் பபசாறசாமம 

பகசாளளுதற்கு உரியவன்” என்று 



சுத்யதசாதனன் வருந்தினசான் 

(சரிதம 121).

புத்தமரைக் கசாட்டில் பசார்க்கச் 

பசன்ற புயரைசாகிதனும 

அமமச்சனும இரைசாமமனக் 

கசாட்டில் பசார்க்கச் பசன்ற 

ஊர்வசியின் மகமனயும 

வசாமயதவமரையும 

யபசான்றிருந்தசார்கள (சரிதம 124).

அயயசாத்திதசாசர் புத்தருமடய பமசாழிகயள 

யவதங்கபளன்றும புத்தயரை ஐமபுலன்கமளயும 

பவன்றமமயசால் ஐந்திரைர் என்றும இந்திரைர் 

என்றும அமழக்கப்பட்டசார் என்றும கூறுவசார். 

புத்தசரிதம யவதங்களில் குறிக்கப்படும 

விண்ணுலக இந்திரைமனப் பற்றியும 



யதவர்கமளப் பற்றியும அடிக்கடி யபசுகிறது. 

தசாசர் சமண, பபளத்த அரைகத்துகயள 

பிரைசாமணர்கபளன்றும அந்தணர்கபளன்றும 

அமழக்கப்பட்டசார்கள என்றும பின்னசால் 

தங்கமளப் பிரைசாமணர்கள என்று அமழத்துக் 

பகசாண்டவர்கள யவடதசாரிகயள என்றும 

எடுத்துமரைப்பசார். புத்தசரிதத்தில் அவர்கள 

பபருமமயசாகப் யபசப்படும இடங்கள பல. 

அமவகபளல்லசாம அசுவயகசாசருக்குப் பின்னசால்

வந்தவர்கள பசய்த இமடச் பசருகல்களசாக 

இருக்கலசாம.

குழந்மத சித்தசார்த்தன் கந்தயனசாடு 

ஒப்பிடப்பபறுதமலயும கசாணலசாம. தவ 

வலிமமயசால் புத்தரின் பிறப்புபற்றி அறிந்த 

அசிதன் என்னும முனிவன் சசாக்கிய அரைசனின் 

அரைண்மமனக்கு வருகிறசான். “அந்தியதவன் 



வசிட்டனுக்கு மரியசாமத பசய்ததுயபசால் 

அவனுக்குச் சிறப்புச் பசய்தபின்” அரைசன் 

குழந்மதமய அவனிடம கசாட்டுகிறசான். 

இளவரைசன் “பசாதங்களில் சக்கரையரைமக 

இருப்பமதயும மக விரைல்களும கசால்விரைல்களும

பமல்லிய தமசயசால் இமணக்கப் 

பட்டிருப்பமதயும இரைண்டு புருவங்களுக்கு 

இமடயய மயிர் வட்டம இருப்பமதயும 

ஆண்குறியின் கசாய்கள யசாமனக்கிருப்பன யபசால்

பின்னுக்குத் தளளியிருப்பமதயும” முனிவன் 

கண்டு வியப்பமடகிறசான். “யதவியின் 

மடியிலிருந்த அக்னியின் குழந்மதமயப்யபசால் 

சித்தசார்த்தன் இருந்தமதக் கண்டு” அவன் 

கண்ணீர் வடித்தசான் (சரிதம 13).

அசுவயகசாசரின் புத்தசரிதத்தில் இயற்மகயிகந்த 

நிகழ்ச்சிகள ஒதுக்கப்படவில்மல. 

பபசாதுமக்கமளக் கவரையவண்டி, புத்தரும 



அவமரைச் சசார்ந்தவர்களும அற்புதங்கமள 

நிகழ்த்தயவண்டியுளளது. எதிரிகமள 

வீழ்த்துவதற்குச் சமயக்யகசாட்பசாடுகமளவிட 

அற்புதச் பசயல்கயள அதிகம பயன்படுகின்றன. 

கசாஸ்யபர் என்பவமரைப் புத்தர் தமபநறிக்குக் 

பகசாண்டுவந்த பின் மகத நசாட்டு மக்கள பலர் 

கூடியிருந்த அமவயில் அவரைது மந்திரை 

ஆற்றமலக்கசாட்டுமசாறு பணிக்கிறசார். 

கசாஸ்யபரும பல பசப்பிடு வித்மதகள பசய்து 

மக்கமளக் கவர்கிறசார்.

“கசாஸ்யபர் தமமம ஒரு 

பறமவயசாக மசாற்றிக்பகசாண்டு 

கசாற்றில் பறந்தசார். அதி அற்புத 

ஆற்றல்களசால் வசானில் நின்றசார்; 

தமரையில் நடப்பதுயபசால் வசானில் 

நடந்தசார்; படுக்மகயில் 



அமர்வதுயபசால் வசானில் 

அமர்ந்தசார். பிறகு படுத்தசார்.

ஒருசமயம தீமயப் யபசான்று ஒளி 

வீசினசார்; ஒரு சமயம 

யமகத்மதப்யபசான்று நீமரைக் 

பகசாட்டினசார்; ஒரு சமயம 

தீமயப்யபசான்று ஒளிவீசி, 

நீமரையும உடன்பகசாட்டினசார்; 

மமழ பபய்யும யமகம 

யபசான்றும மின்னல் கீற்றுகள 

யபசான்றும கசாட்சி அளித்தசார்.

மக்கள அவமரைப் பசார்த்துப் 

பபருவியப்புற்றனர்; அவர் கசாது 

கண்கள அவமரையய 

உற்றுயநசாக்கின; அவருக்கு 



மரியசாமத பசலுத்தி அரிமசா 

யபசான்று முழக்கம பசய்தனர்.

அவருமடய வித்மதகமள 

முடித்தவுடன் புத்தருக்குத் 

தமலதசாழ்த்தி வணக்கம பசய்து, 

“நசான் கடமமமய ஒழுங்கசாகச் 

பசய்த மசாணவன்; என்னுமடய 

தமலவர் புண்ணியமூர்த்தி 

ஆவசார்” என்று கூறினசார்” (சரிதம 

21).

புத்தரும தன் தந்மதமயச் சந்திக்குமயபசாது 

பலவித்மதகமளச் பசய்து கசாட்டுவதசாகப் 

புத்தசரிதம கூறுகிறது.

புத்தர், அவருமடய தந்மத 

இன்னும அவமரைத் தம 



மகனசாகயவ கருதுவமத அறிந்து 

அவர்பசால் இரைக்கம பகசாண்டு 

அவருக்கசாக விண்ணிற்குப் 

பறந்தசார்.

கதிரைவனின் யதமரைத் தன் மகயசால் 

பதசாட்டசார்; விண்ணில் கசாற்று 

வீசும பசாமதயில் கசாலசால் 

நடந்தசார்; தண்ணீரில் தமரையில் 

நடப்பது யபசால் நடந்தசார்; 

அமமதியசாக மமலமய 

ஊடுருவிச் பசன்றசார்.

அவருமடய உடலின் ஒரு 

பகுதியசால் மமழமயப் 

பபசாழிந்தசார். இன்பனசாரு 

பகுதியசால் தீமயப்யபசால் 



ஒளிவீசினசார்.அவரிடம யபரைன்பு 

பகசாண்டிருந்த மன்னனுக்கு 

இச்பசயல்களசால் மகிழ்ச்சியூட்டிய

புத்தர் விண்ணில் இரைண்டசாவது 

கதிரைவமனப்யபசால் வீற்றிருந்து 

பகசாண்டு, அவனுக்கு அறத்மதப் 

யபசாதித்தசார் (சரிதம 44).

பசப்பிடுவித்மதகமளக் கசாட்டியதன் மூலயம 

மன்னனின் மனத்மதத் தமபசால் திருப்பி, 

அறவுமரை யகட்கும ஆர்வத்மத அவனிடம புத்தர்

தூண்ட முடிந்தது என்றும புத்தசரிதம கூறும 

(சரிதம 45).

புத்தருமடய அற்புதச் பசயல்கள மண்ணுலகில் 

மட்டுமல்லசாமல் விண்ணுலகிலும 

நிகழ்த்தப்பபறுகின்றன. பல அறிஞர்கள கூடி 

அவமரை அற்புதங்கள நிகழ்த்துமசாறு 



யகட்கின்றனர். அவரும தம மந்திரை ஆற்றமலக் 

கசாட்டச் சமமதிக்கிறசார். யவறு 

சமயக்யகசாட்பசாடுகமளக் 

பகசாண்டவர்கமளபயல்லசாம விந்மதகள பசய்து 

யதசாற்கடிக்கிறசார். விண்மீன்களிலும ஒளிவீசும 

பரிதியபசால் கசாட்சி தந்த பின் மூவுலமகயும 

தசாண்டி வசானவர் வசாழும இடத்மத அமடந்து 

தம தசாமயச் சந்தித்து அறவுமரைகூறிப் பபளத்த 

தர்மத்திற்கு அவமரை மசாற்றுவதசாகவும 

புத்தசரிதம கூறும.

வசானவர் உலகத்தியலயய 

கசார்கசாலத்தில் வசாழ்ந்து 

யதவர்களின் அரைசனிடமிருந்து 

பிச்மசயயற்று உண்டு 

விண்ணுலகங்களிலிருந்து கீழ் 

இறங்கினசார். மன அமமதிமய 

அமடயப்பபற்றிருந்த யதவர்கள 



தங்களுமடய மசாளிமககளில் 

நின்றுபகசாண்டு அவர் 

பசல்வமதத் தம கண்களசால் 

இறுதிவமரை பசார்த்தனர். 

மண்ணுலகிலிருந்த அரைசர்கள 

விண்மண யநசாக்கித் தம 

கண்கமள உயர்த்தி அவருக்கு 

வணக்கம பசலுத்தி வரையவற்றனர்.

வசானவர் உலகிலிருந்த அவரைது 

அன்மனமயயும வசானவரில் 

விருப்பமுளளவமரையும தம 

அறத்திற்கு மசாற்றிய பிறகு அவர் 

இவ்வுலகிற்குத் திருமபினசார் 

(சரிதம 55-56).

புத்த சரிதத்தின் இறுதிப்பகுதியில் வரும புத்தர் 

பபளத்த தன்மத்மதப் பரைப்புமயபசாது அறக் 



யகசாட்பசாடுகமள எடுத்துச் 

பசசால்வயதசாடல்லசாமல் அவ்வப்யபசாது 

அற்புதங்களும 

நிகழ்த்துகிறசார். பசளதசாசமனப்யபசான்று பகசாடிய

பிரைசாமணனசான அங்குலிடமசாலமனச் 

சமயமசாற்றம பசய்ய அவர் பயன்படுத்தியது 

மந்திரைவலிமமயய (சரிதம 57). யதவதத்தன் 

என்பசான் புத்தரின் புகழசால் ஏற்பட்ட அழுக்கசாறு 

கசாரைணமசாக அவருக்கு எதிரைசாகப் பல 

தீச்பசயல்களில் ஈடுபட்டதசாக இருபத்யதசாரைசாம 

கசாண்டம விளக்கும.

அவனுமடய மனமபகட்டதசால் 

அவருமடய குடிமயச் 

சசார்ந்தவரிமடயய பிளமவ 

ஏற்படுத்தினசான். கிருதரைக்கூட 

மமலயிலிருந்து அவமரைக்குறி 

மவத்து ஒரு பபரும பசாமறமயத் 



தளளினசான். அது அவர்யமல் 

விழசாமல் இரைண்டு துண்டுகளசாகப் 

பிளந்தது. ததசாகதர் இருந்த 

திமசயில் யசாமனகளின் மிகப் 

பபரியபதசான்மறக் கட்டவிழ்த்து 

விட்டசான். அது வழியிலிருந்த 

பலமரைக் பகசான்று குவித்து 

முன்யனறியது. ரைசாஜ கிருகத்தில் 

இருந்தவர்கள கூக்குரைலிட்டுக் 

கதறினர். அவர் அதமன யநசாக்கி 

அமமதியசாக அடியமல் அடி 

மவத்துச் பசன்றசார் . . . 

அவருமடய அடியசார்கள பலரும 

அவமரைவிட்டு ஓடி ஒளிந்தனர். 

ஆனந்தர் மட்டுயம அவர் பின் 

பசன்றசார். பித்தம தமலக்யகறிய 

யசாமன அவமரை பநருங்கியவுடன் 



அவரைது ஆன்மிக ஆற்றலசால் 

பித்தம பதளிந்து தமலமயத் 

தமரையில் மவத்துப் பணிந்து 

நின்றது. அவருமடய அழகிய 

மகயசால் அதன் தமலமயத் 

தடவிக் பகசாடுத்த முனிவர் 

அதற்கு அறவுமரை கூறினசார்.

பசாவமற்றவமரைக் பகசால்வது 

துயரைத்மதக் பகசாடுக்கும. 

யசாமனயய, பசாவமற்றவருக்குத் 

தீமம பசய்யசாயத, 

பசாவமற்றவமரைக் பகசாமல 

பசய்வசார் எட்டு நல்ல பிறவிகளில்

பிறவிக்குப்பிறவி முன்யனற்றம 

அமடய முடியசாது. உணர்ச்சி 

மிகுதி கசாரைணமசாகப் 



பிறவிக்கடலசாகிய படுகுழியில் 

மீண்டும விழுந்து விடசாயத.

இதுயகட்ட யசாமன மன அமமதியும 

மகிழ்ச்சியும பபற்றது. . . பல பசாவங்கமளயும 

பகசாடுமமகமளயும பசய்த யதவதத்தன் 

யசாவரைசாலும இகழப்பட்டுக் கீழ் உலகத்தில் 

வீழ்ந்தசான் (சரிதம 62-63).

சித்தசார்த்தமனப் புத்தனசாக்குவதற்கு 

விண்ணிலிருக்கும யதவர்கள அவ்வப்யபசாது 

தமது பங்களிப்மபச் பசய்கிறசார்கள என்று புத்த 

சரிதம கசாட்டுகிறது.

இளவரைசன் அரைண்மமனயிலிருந்து யதரியலறி 

அரைச வீதியில் பசல்லுமயபசாது நகரைம 

விண்ணுலகமயபசால் இருக்கக் கண்ட யதவர்கள 

அவன் துறவறம யமற்பகசாளள யவண்டும 



என்பதற்கசாக ஒரு முதியவன் வழியில் 

இருப்பமதப் யபசான்ற மசாயத்யதசாற்றத்மத 

உண்டசாக்கினசார்கள. அம முதியவன் ஏன் 

அவ்வசாறு முதுமமக் யகசாலத்தில் இருக்கிறசான் 

என்று புரியசாத இளவரைசன் 

அதுபற்றித் யதயரைசாட்டிமயக் யகட்க, யதவர்கள 

யதயரைசாட்டி தன்மனயறியசாமல் உண்மமமயச் 

பசசால்லுமசாறு அவனது உணர்மவ மயக்கி 

விடுகிறசார்கள (சரிதம 37).

இரைண்டசாம முமற மன்னனின் அனுமதியுடன் 

இளவரைசன் பவளியில் பசல்லுமயபசாதும “அயத 

யதவர்கள” பிணியசால் பீடிக்கப்பட்ட உடமல 

உமடய மனிதமனப் பமடக்கிறசார்கள. 

அவமனப் பசார்த்து மனம வருந்தும இளவரைசன் 

அதுபற்றித் யதயரைசாட்டிமயக் யகட்கத் யதயரைசாட்டி

மக்கமள நலியச் பசய்யும யநசாய் பற்றி 

அவனுக்கு விளக்குகிறசான் (சரிதம 39).



யதயரைசாட்டிமயயும யதமரையும மன்னன் 

மசாற்றிவிட்டு மூன்றசாம முமற இளவரைசன் 

பவளியய பசல்ல அனுமதிக்கிறசான். 

இமமுமறயும “அயத யதவர்கள” ஒரு பிணம 

தூக்கிச் பசல்லப்படும கசாட்சிமய இளவரைசனும 

யதயரைசாட்டியும மட்டும கசாணுமசாறு 

பமடக்கிறசார்கள. அதுபற்றித் யதயரைசாட்டிமய 

இளவரைசன் வினவ அவன் எந்த உண்மமமயச் 

பசசால்லக்கூடசாயதசா அந்த உண்மமமயச் 

பசசால்லுமசாறு அவனது உணர்மவ மயக்கி 

விடுகிறசார்கள (சரிதம 41).

இளவரைசனுமடய மசாளிமகயில் அழகிய இளம 

பபண்கள நிமறந்திருந்து இமசக்கருவிகமள 

மீட்டி அவனுக்குக் களிப்பூட்ட முயல்கிறசார்கள. 

ஆனசால் “சுந்தசாவசாசத்யதவர்களின் ஐந்து 

வமககளில் மிகவுயர்ந்தவர்களசான 

அகனிஷ்தர்கள” அவனது திடமனத்மதக் கண்டு 



அப்பபண்கமளபயல்லசாம தூங்குமசாறும 

அவர்கள தூங்குமயபசாது அவர்கள அங்கங்கள 

எல்லசாம அருவருப்பூட்டும நிமலயில் 

பதரியுமசாறும பசய்தசார்கள (சரிதம 70).

நளளிரைவில் யசாரும அறியசாமல் கசாட்டிற்யககிய 

இளவரைசன் யதயரைசாட்டியிடமிருந்த உமடவசாமள

வசாங்கித் தன் தமலயணிமய அறுத்துத் 

துக்கிபயறியும யபசாது அமத 

விண்ணுலகிலிருந்த யதவர்கள பிடித்துத் தசாங்கள

வணங்குவதற்கசாக மவத்துக் பகசாளகிறசார்கள. 

இளவரைசன் தன் உமடமய நீக்கி விடயவண்டும 

என்று எண்ணியவுடன் விண்ணுலகத்யதவன் 

ஒருவன் கசாவி உமடயணிந்து மசான்யவட்மட 

ஆடும யவட்மடக்கசாரைன் உருவத்தில் யதசான்ற, 

அவர்கள உமட மசாற்றிக் பகசாளகிறசார்கள.



சித்தசார்த்தனுமடய வசாழ்க்மகயில் யதவர்கள 

தமலயீடும துமணயும அளவுக்கதிகமசாக 

இருப்பதசாகப் புத்தசரிதம கசாட்டுவதசால் 

அவனுமடய துறவின் பபருமம 

சிமதக்கப்படுகிறது. இது புத்த சரிதத்தின் 

ஆசிரியரைசால் அறிந்து பசய்யப்படுகிறதசா, 

அறியசாமல் பசய்யப்படுகிறதசா என்பது 

புரியவில்மல. சித்தசார்த்தன் முதியவமனயும 

யநசாயுற்றவமனயும பிணத்மதயும கண்டு 

மசாந்தர்களின் மூப்பு, பிணி, இறப்பு 

ஆகியவற்றிற்கு முடிவு கசாணயவண்டுபமன்று 

அரைண்மமனயிலிருந்து கசாட்டிற்குச் பசன்று 

பவவ்யவறு யகசாட்பசாடுகள பகசாண்ட 

முனிவர்கமளச் சந்தித்து அவர்கள கண்ட 

வழிகள சரியில்மலபயன்று தீர்மசானித்து 

உண்மம வழி எதுபவன்று ஆரைசாய 

முற்படுவதசாகயவ புத்தசரிதம கூறும. 



பிரைசாமணர்கள பசு, குதிமரை யபசான்ற 

விலங்குகமளக் பகசான்று யவளவிகள பசய்யும 

கசாட்சியயசா அது கண்டு அவன் சினம பகசாண்டு 

யவளவியசால் பயனில்மலபயன்றும உயிர்க் 

பகசாமல பசாவபமன்றும அவ்வசாறு பசய்து 

விண்ணுலகம அமடயலசாம என்ற அவர்களது 

நமபிக்மக தவறசானபதன்றும கூறும கசாட்சியயசா 

புத்தசரிதத்தில் இடம பபறவில்மலபயன்பதும 

அதற்கு முக்கியத்துவம அளிக்கப்படவில்மல 

பயன்பதும கருதற்குரியமவ.

தவவனத்மத அமடயும இளவரைசர் தவம 

யமற்பகசாண்டுளள முனிவர்கள பலமரைப் 

பசார்க்கிறசார்; அவர்கயளசாடு உமரையசாடி 

அவர்களுமடய யநசாக்கங்கமள அறிகிறசார். ஒரு 

பிரைசாமணன் அத்தவவனத்தில் இருக்கும 

முனிவர்களின் வசாழ்க்மக பற்றிக்கூறும 

விளக்கம நீண்டதும ஆய்வுக்குரியதும ஆகும.



இங்குளள முனிவர்கள 

யவதங்களில் குறிப்பிட்டுளளபடி 

சமமயல் பசய்யப்படசாத 

உணமவயய உட்பகசாளவர். நீரில் 

வளர்வன, இமலகள, நீர், 

பழங்கள, கிழங்குகள 

ஆகியமவயய முனிவர்கள 

உட்பகசாளபமவ. சிலர் 

பறமவகமளப்யபசால் 

தமரையிலிருந்து 

பபசாறுக்கிபயடுக்கக் 

கூடியவற்மற உண்பர்; சிலர் 

மசான்கமளப்யபசால் புல்மல 

யமய்வர்; மற்றவர் கசாட்டுக் 

கசாற்றினசால் புற்றுகளசாக மசாற்றம 

பபற்றுப் பசாமபுகயளசாடு தங்களது

பபசாழுமதக் கழிப்பர் . . . .



நீரில் நமனக்கப்பட்ட சமட 

முடிகயளசாடு சிலர் 

நசாமளக்கிருமுமற அக்கினிக்குப் 

புனித நூல்களசால் அவிகமள 

அளிப்பர்; மற்றவர் நீரில்மூழ்கி 

மீன்கயளசாடு வசாழ்வர்;

உரிய கசாலத்திற்கு இத்தமகய 

யநசான்புகமளச் பசய்து 

உயரியவற்றசால் யமசாட்சத்மதயும 

தசாழ்ந்தவற்றசால் மசாந்தர் வசாழும 

உலகத்மதயும அமடவர். 

ஏபனனில் ஆனந்தம என்பது 

துன்பத்தின் வழியசாகத்தசான் 

அமடயப் பபறுகிறது; தர்மத்தின் 

இறுதி யநசாக்கம ஆனந்தம என்று 

பசசால்வசார்கள (சரிதம 94-95).



இமவகமளக் யகட்ட சித்தசார்த்தன் 

அவர்களுமடய வழி தவறசானபதன்றும, உடமல

வருத்திக் பகசாளவதுதசான் தர்மம என்றசால் 

உடலின்பம தர்மத்திற்கு மசாறசானபதன்றும 

தர்மத்தினசால் மறு உலகில் இன்பம 

அமடயலசாபமன்றசால் இவ்வுலகில் தர்மத்தசால் 

கிமடக்கும பயன் தர்மத்திற்கு எதிரைசானபதன்றும

எண்ணினசான்.

தூய்மமயசான உணமவ 

உண்ணுவதன்மூலம தசான் 

புண்ணியம 

அமடயமுடியுபமன்றசால் 

மசான்களுக்குப் புண்ணியம 

யசரையவண்டும. பசல்வம 

இல்லசாததசால் எளிய உணமவ 

உட்பகசாளவசார், தர்மம பற்றி 

அறியசாதயபசாதும புண்ணியம 



பபற யவண்டும . . . தங்களுமடய

பசயல்கமளத் தூய்மமயசாக்கிக் 

பகசாளளத் தங்கள தமலகளில் 

தண்ணிமரைத் தீர்த்தபமன்று 

பதளித்துக் பகசாளவசார்க்கு 

அவர்களுமடய மனநிமறவு 

உணர்வு அளவியலயய 

நின்றுவிடும. ஏபனனில் தண்ணிர் 

ஒரு பசாவிமயத் தூய்மமப்படுத்த 

முடியசாது (சரிதம 97).

அவ்வனத்தில் தவம பசய்து வந்தவர்களின் 

தமலவர் சித்தசார்த்தமன அவ்வனத்தியலயய 

அவர்கயளசாடு தங்கிவிடுமசாறு பசசான்னயபசாதும 

அவர் “உங்களுமடய தர்மம யமசாட்சத்மதக் 

குறித்தது; என்னுமடய விருப்பம 



பிறப்பிலிருந்து விடுதமல பபறுவது” என்று 

விமடயிறுத்து பவளியயறினசார் (சரிதம 101).

கசாட்டுக்யககிய சித்தசார்த்தமன மீண்டும 

நகரைத்திற்கு அமழத்து வருவதற்கசாக அரைசனசால் 

அனுப்பப்பட்ட அமமச்சனும புயரைசாகிதனும 

சித்தசார்த்தமனச் சந்தித்து நிகழ்த்தும 

உமரையசாடலில் யவளவிகளின் தீமம பற்றிய 

யபச்யசசா, வருணப்பசாகுபசாடுகள பற்றிய 

விவசாதயமசா இடமபபறவில்மல. 

சித்தசார்த்தமனத் தங்கயளசாடு ஊர் திருமப 

யவண்டுபமன்று பசசால்லும அமமச்சன்,

நீ தருமத்மதக் 

கமடப்பிடிப்பதற்கு இது 

தக்கசமயம ஆகசாது. 

வயதசானகசாலத்தில் 

உன்தந்மதக்குத் துயரைம அளிப்பது



உன்னுமடய தருமமசாக 

இருக்கமுடியசாது. நீ தருமம, 

பசல்வம, கசாமம பற்றிப் 

பபற்றிருக்கும அறிவு 

குமறயுமடயது. உன் 

கண்களுக்குமுன் இருக்கும 

பபசாருமள இகழ்ந்துவிட்டு 

யசாரும பசார்த்திரைசாத பயன் 

ஒன்மறத்யதடி அரைண்மமனமய 

விட்டு பவளியயறுவது 

நுட்பமசான அறிமவக்கசாட்டசாது. 

சிலர் மறு பிறவி உண்படன்பர்; 

யவறு சிலர் இல்மலபயன்பர். 

இது ஐயத்திற்கு இடமசான 

கருத்தசாதலசால் உனக்கு 

அளிக்கப்பபறும நசாட்டுரிமமமய

அனுபவிப்பது தசான் சரியசாகும . . .



சிலர் இறப்பிற்குப்பின் ஒரு 

வசாழ்க்மக இருப்பதசாகச் 

பசசால்கிறசார்கள. ஆனசால் 

விடுதமல பபறுவதற்கசான 

வழிகமள அவர்கள 

விளக்கவில்மல.... நன்மம, தீமம,

வசாழ்க்மக, வசாழ்க்மகயின்மம 

ஆகியமவபயல்லசாம 

இயற்மகயசான வளர்ச்சி என்று 

சிலர் விளக்குவர். இவ்வுலகம 

இயற்மகயசான வளர்ச்சியின் 

விமளபவன்றசால், அல்லது 

விலங்கு பறமவகளின் 

பவவ்யவறசான தன்மமகமள யசார் 

உருவசாக்குகிறசார்கள?



இமவபயல்லசாம இயற்மகயசாக 

நிகழ்பமவ. நமமுமடய 

விருப்பம என்பதற்யகசா, 

நமமுமடய முயற்சிக்யகசா இங்கு 

இடமில்மல. யவறு சிலர் 

ஈஸ்வரைனிடமிருந்துதசான் பமடப்பு

உண்டசாகிறது என்கிறசார்கள; 

அவ்வசாறசானசால் மனிதனின் 

பசயலுக்கு என்ன யதமவ 

இருக்கிறது? இங்கு வருவதும 

இங்கிருந்து யபசாவதும 

ஆத்மசாவின் கசாரைணமசாக மட்டுயம 

என்று பிறர் உறுதியசாகச் 

பசசால்வசார்கள. ஆனசால் 

அவர்கயள இங்கு வருவது 

முயற்சியின்றி 

நமடபபறுகிறபதன்றும 



இங்கிருந்து விடுதமல பபறுவது 

முயற்சியசால் நிகழ்வபதன்றும 

விளக்குகிறசார்கள. ஒரு மனிதன் 

தன் முன்யனசார்களிடம பட்ட 

கடமனக் குழந்மதகள 

பபறுவதன்மூலமும 

முனிவர்களிடம பட்டகடமன 

யவதங்கள மூலமும 

யதவர்களிடம பட்ட கடமன 

யவளவிகள மூலமும தீர்க்க 

யவண்டுபமன்பதசால் 

அமவகமளத் தீர்ப்பதன் மூலம 

அவன் பபறுவயத முத்தியசாகும. 

இவ்யவத பநறிகளின்படி 

முயல்பவயன விடுதமல 

பபறமுடியும என்று அறிஞர்கள 

கூறுவசார்கள. தத்தம ஆற்றலசால் 



முத்தி பபறவிருமபுயவசார் 

எத்துமண முயன்றசாலும 

யதசால்வியும யசசார்வும 

அமடவசார்கயள தவிரை பயயனதும 

பபற இயலசாது. எனயவ முத்தி 

அமடய நீங்கள விருமபினசால் 

நசான் விளக்கிய வழிகமளப் 

பின்பற்றயவண்டும. அவ்வசாறு 

பசய்தசால் முத்தியும பபறுவீர்கள; 

அரைசனின் துயரைமும முடிவுக்கு 

வரும (சரிதம 134-136).

என்பறல்லசாம எடுத்துச் பசசால்வசான். அதற்குச் 

சித்தசார்த்தன் கூறும விமடயிலும யவளவி 

பசய்து முத்தி அமடயும முயற்சி, மசாந்தருக்குள 

ஒரு சசாரைசார்க்கு இமழக்கப்படும அநீதி ஆகியமவ

பற்றிய கண்டனம ஏதும இல்மல.



இவ்வுலகில் வசாழ்க்மக, 

வசாழ்க்மகயின்மம பற்றிய 

யகளவிமயப் பபசாறுத்தமட்டில் 

இன்பனசாருவருமடய பசசாற்கமள

மவத்துக்பகசாண்டு 

முடிபவடுப்பது என்னசால் 

முடியசாததசாகும . . . ஐயத்தில் 

பிறந்ததும பதளிவற்று 

முன்னுக்குப் பின் 

முரைணசானதுமசான ஒரு பநறிமய 

நசான் ஏற்பது முமறயசாகசாது . . . 

நன்மம- தீமம பற்றிய 

விவசாதத்தில் என்முடிவு 

நன்மமயின் சசார்பசானதசாகும. 

பயனற்றுப் யபசானசாலும 

நற்பசயல் இகழத்தக்க 

தீச்பசயல்மூலம பபறும 



இன்பத்தினும சிறப்புமடயதசாகும

(சரிதம 139).

என்பது அவர் தரும விமடயசாகும.

அரைசாதமுனிவர் என்பசார் சித்தசார்த்தரிடம 

தமமுமடய யகசாட்பசாடுகள பற்றிச் பசசால்வதும 

அதற்கு அவர் விமடயளிப்பதும ஒரு 

கசாண்டத்தில் கூறப்படுகின்றன. அவர் 

உலகநிமல பற்றி அளிக்கும விளக்கம 

சசாங்கியசாக் யகசாட்பசாடு என்று அமடயசாளம 

கசாணப்பட்டதசாகும.

முதல்தரைப்பபசாருள, 

இரைண்டசாந்தரைப்பபசாருள, பிறப்பு, 

இறப்பு, முதுமம - இமவயய, 

இமவ மட்டுயம, இருப்பமவ 

என்று அமழக்கப்படும. முதல் 



தரைப்பபசாருள என்பதில் ஐந்து 

மூலங்கள, தன்முமனப்பு, அறிவு, 

கசாணமுடியசாத ஆற்றல் ஆகியமவ

அடங்கும. புலன்களின் 

பபசாருளகள, புலன்கள, மககள, 

கசால்கள, குரைல், பிறப்பு 

உறுப்புகள, மலக்கழிவு 

உறுப்புகள, மூமள ஆகியமவ 

இரைண்டசாந்தரைப் 

பபசாருளகளசாகும.... எது பிறந்து, 

வளர்ந்து, முதுமமயமடந்து, 

யநசாயசால் நலிந்து, இறக்கின்றயதசா 

அது ‘பசார்க்கப்படுவது’ என்றும 

அதற்கு மசாறசானது 

‘பசார்க்கப்படசாதது’ என்றும 

உணரைப்படும (சரிதம 167-170).



இத்தமகய கருத்துகமளபயல்லசாம 

அடுக்கிக்பகசாண்யட பசல்லும அரைசாதகர் அயத 

தர்மத்மத இன்பனசாரு முமறயில் சுருக்கமசாகவும

பதளிவசாகவும பசசால்வதசாக அசுவயகசாசர் சில 

கருத்துகமளத் தருவசார். அமவ சசாத்திரைங்கள 

விதித்துளளபடி முத்தி நிமலமய எவ்வசாறு 

அமடவது என்பது பற்றியமவ ஆகும.

முத்தி பபறவிருமபுயவசான் 

முதலில் குடுமபத்திலிருந்து நீங்கி,

இரைந்துண்ணும கட்டுப்பசாடசான 

வசாழ்மவ யமற்பகசாளகிறசான்; 

கிமடப்பமதக் பகசாண்டு மன 

நிமறயவசாடு வசாழ்க்மகத் 

துன்பங்களிலிருந்து விலகி தனி 

இடத்தில் தங்கி சசாத்திரைங்கமள 

முமறயசாகப் படிக்கிறசான்; 

புலனின்பங்கமளத் துறந்து 



புலன்கமள அடக்கி மன 

அமமதிமயப் பபற முயல்கிறசான்;

அவன் அமடயும முதல் சுழுத்தி 

நிமல, பிறரிடம அன்பு 

பசாரைசாட்டல், பிறருக்குத் 

தீமமபசய்ய விமழதல் 

ஆகியவற்றிலிருந்து 

விடுபட்டதசாகும.

. . . இரைண்டசாவது சுழுத்தி நிமல 

அமடபவன் ஆபசாசுவரை 

யதவமதகளின் மத்தியில் 

இடமபபறுவசான் . . . மூன்றசாவது 

சுழுத்தி நிமல அமடந்து அதில் 

மூழ்கி யமலும முன்யனற 

முயலசாதவன் சுபகிருத்துன 

யதவமதகயளசாடு வசாழ்வசான்.



மூன்றசாவது சுழுத்தி நிமல 

அமடந்தும அதில் ஈடுபசாடு 

பகசாளளசாதவன் இன்பமும 

துன்பமும அற்றதுமசான 

நசான்கசாவது சுழுத்திநிமல 

அமடவசான். அவ்வசாறு 

அமடந்தவர்களுள சிலர் அஃயத 

முத்தி என்று கற்பமன 

பசய்துபகசாண்டு ஏமசாறுவர். 

ஆனசால் இவ்வழியில் யமலும 

முன்யனறிச் பசல்யவசார் 

பிருகத்பசாலத் யதவமதகயளசாடு 

இமணந்திருப்பர். அந்த 

ஆழ்நிமலத் தியசானத்திலிருந்து 

பவளிப்பட்டு, ஞசானியசானவன் 

உடல் பபற்றிருப்பதசால் 

விமளயும தீமமகமள உணர்ந்து 



உடலிலிருந்து விடுபடும வழிமய 

ஆரைசாய்கிறசான் . . . உடலின் 

கட்டிலிருந்து விடுபட்டவயன 

முத்தி நிமல அமடந்தவன் 

ஆவசான் (சரிதம 174-177).

அரைசாதமுனிவரின் யகசாட்பசாடுகமளக் யகட்கும 

சித்தசார்த்தன், அவர் பசசால்லும பநறி இறுதி 

முத்திமய அமடயத்துமண பசய்யசாபதன்றும 

ஆன்மசா தூய்மமயமடவதசாயலயய விடுதமல 

பபற்று விட்டதசாகக் கருதமுடியசாபதன்றும 

ஆன்மசா பதசாடர்கின்ற வமரை 

அறியசாமமயிலிருந்தும ஆமசயிலிருந்தும 

பசயலசாற்றலிலிருந்தும விடுபடுவது 

அவற்றிலிருந்து முழுமமயசாக 

விடுபட்டதசாகசாபதன்றும விமடயிறுப்பசான்.



அரைசாதருமடய பநறியில் ஆன்மசாபவன்று ஒன்று 

கற்பிதம பசய்யப்படுவதசால் ஏற்படும பயன் 

ஏதும இல்மலபயன்று கூறும சித்தசார்த்தன் 

அதற்கும யமலசான தத்துவத்மத அறிய யவண்டி 

உத்ரைகர் எனும முனிவரின் ஆசிரைமத்திற்குச் 

பசல்கிறசான். அவருமடய பநறியும 

ஆன்மசாபவன்று ஒன்று இருப்பமத 

அடிப்பமடயசாகக் பகசாண்டிருந்ததசால் அமதயும 

சித்தசார்த்தன் ஏற்றுக் பகசாளளவில்மல என்று 

புத்த சரிதம கூறும.

பிறப்பு, இறப்பு என்னும வமளயத்திலிருந்து 

விடுபட யவண்டிச் சித்தசார்த்தன் அடுத்து 

யமற்பகசாண்டது உண்ணசா யநசான்பசாகும. 

குமறந்த அளவு அரிசி, கனி, விமத 

ஆகியவற்மற மட்டும உணவசாகக் பகசாண்டு 

ஆறு ஆண்டுகள, கடுந்தவம புரிந்ததசால் அவன் 

உடல் நலிந்து, எலுமபுந்யதசாலுமசான பின்னும 



மனவலிமமயசால் உறுதியயசாடிருந்த சித்தசார்த்தன்

முத்தி பபறுதற்யகசா, ஞசானம அமடதற்யகசா இது 

சரியசான வழியன்று என்றும பசியும தசாகமும 

உடல்தளர்ச்சிமய உண்டசாக்குயம தவிரை மன 

அமமதிமயத் தரைவியலசாது என்றும உணர்ந்து 

நல்ல உணமவ உட்பகசாளள முடிவு பசய்தசான். 

நதிக்கமரையிலிருந்து பழமரைங்களின் கிமளகள 

தசாழ்ந்து அவன் பழங்கமளப் பறித்துக் பகசாளளத்

துமணபசய்தன. பதய்வத் தூண்டுதலசால் நந்த 

பலசா எனும பபண் அங்குத்யதசான்றி அவனுக்குப்

பசால்யசசாறு அளித்தசாள. அவனுடனிருந்த ஐந்து 

சந்நியசாசிகள அவன் துறவறத்மதக் மகவிட்டு 

விட்டசான் என்று குமற கூறி அவமன 

விட்டுநீங்கினர் (சரிதம 185).

சித்தசார்த்தனுமடய வசாழ்க்மகயில் யதவர்களசால் 

நிகழ்த்தப்படும அற்புதங்கள பல அவன் 

புத்தனசாக மசாறுதற்குத் துமண பசய்தனவசாகப் 



புத்த சரிதம கூறுகிறது. அவன் 

யபசாதிமரைத்தடியசர்ந்து ஞசானம பபறுதற்கு 

அவ்வப்பபசாழுது யதவர்கள அவமன வழி 

நடத்தும பசயல்கமள யமற்பகசாளகிறசார்கள. 

கசாலன் என்னும பசாமபு அவன் கசாலடியயசாமச 

யகட்டு எழுந்து “நீ கதிரைவமனப்யபசால் ஒளி 

வீசுவதசால் விருமபியமத இன்று அமடவசாய். 

நீல நிறப் பறமவக் கூட்டங்கள உன்மனச் சுற்றி 

வலம வருதலசாலும பமல்லிய 

பூங்கசாற்று வீசுவதசாலும இன்று நீ புத்தனசாவது 

உறுதி,” என்று வருவது உமரைக்கிறது. 

பபருமமக்குரிய, தூய மரைத்தடியில் அமர்ந்து 

“என் பணிமுடியசாமல் நசான் இவ்விடத்திலிருந்து 

எழுந்திருக்க மசாட்யடன்” என்று அவன் 

கூறியவுடன் “விண்ணுலகிலிருந்த யதவர்கள 

இமணயற்ற மகிழ்ச்சி அமடந்தனர்; 

பறமவகளும கசாட்டு விலங்குகளும ஒலி 



எழுப்புவமத நிறுத்தின; கசாட்டு மரைங்களில் 

கிமளகள கசாற்றசால் தசாக்கப்பட்டயபசாதும சற்றும

அமசயவில்மல” (சரிதம 187).

அரிய முயற்சிக்குப் பின் புத்தர் ஞசான ஒளி 

பபறும சிறப்மபச் பசசால்லும பதினசான்கசாம 

கசாண்டத்திலும புத்தபநறிக்கு 

ஏற்புமடயமவதசானசா என்று நசாம ஐயுறத்தக்க 

நிகழ்வுகளும கருத்துகளும இடம பபறுகின்றன.

ஆழ்ந்த தியசானத்தில் பவற்றி பபறும புத்தர் 

முதல் கட்டத்தில் தமமுமடய முன்மனய 

ஆயிரைக்கணக்கசான பிறவிகமளபயல்லசாம 

நிமனவுகூர்கிறசார். அவருமடய உளளம எல்லசா 

உயிர்களின் பசாலும இரைக்கத்தசால் நிரைமபுகிறது. 

பிறவிச் சுற்று என்பது வசாமழ மரைத்தின் 

தண்டுயபசால் உளளீடு அற்றது என்ற எண்ணம 

அவருக்குத் யதசான்றுகிறது. இரைண்டசாவது 



கட்டத்தில் உலகம முழுவமதயும களங்கமற்ற 

கண்ணசாடியில் பசார்ப்பதுயபசால் அவர் பசார்க்க 

முடிகிறது. எல்லசாவுயிர்களும மமறவுக்குப்பின் 

அமடயும நிமலகமள அவர் பசார்த்து 

அவற்றின்பசால் யமலும இரைக்கம பகசாளகிறசார். 

பசாவச் பசயல்கமளப் புரியும உயிர்கள நரைகத்தில் 

மீண்டும பிறந்து பல துன்பங்கமள 

அமடகின்றன. சிலர் உருக்கி வசார்க்கப்பட்ட 

இருமமபக் குடிக்கக் கட்டசாயப்படுத்தப் 

பபறுகின்றனர்; சிலர் பநருப்புத் தூணில் 

கழுயவற்றப்படுகின்றனர்; சிலர் இருமபு 

உமலகளில் உணவுயபசால் யவக 

மவக்கப்படுகின்றனர்; சிலர் எரியும 

நிலக்கரிக்குவியல்களில் வறுக்கப்படுகின்றனர், 

சிலர் இருமபுப்பற்கள பகசாண்ட நசாய்களசாலும, 

பறமவகளசாலும கடித்துக் குதறப்படுகின்றனர் 

(சரிதம 204).



உயிர் வசாழ்பமவயசாவும எப்பபசாழுதும உமழக்க

யவண்டியிருப்பமதயும பிறப்பு, முதுமம, 

இறப்பு, மறுபிறப்பு ஆகிய சுழற்சியில் சிக்கித் 

தவிக்க யவண்டியிருப்பமதயும கண்ட புத்தர் 

பிறவி எவ்வசாறு ஏற்படுகிறது என்று சிந்தமன 

பசய்தசார். அவரைது பதய்வீகப் பசார்மவயசால் 

விமனயிலிருந்து பிறப்பு ஏற்படுகிறபதன்றும 

ஒரு பமடப்பசாளனிடமிருந்யதசா, 

இயற்மகயிலிருந்யதசா, தன்னிலிருந்யதசா 

ஏற்படவில்மலபயன்றும, கசாரைணம ஏதுமின்றிப் 

பிறப்பு நிகழ்வதில்மலபயன்றும கண்டறிந்தசார் 

(சரிதம 209). உயிர் வசாழ்க்மகயின் மூலமும 

பதசாடக்கமும பற்றிய ஆய்மவயும புத்தர் 

யமற்பகசாளகிறசார். வசாழ்க்மகயின் விதிகள, 

புலனின்பம, தன்மனப்பற்றிய கருத்துக்கள, 

தவறசான கருத்துக்கள, ஆகியவற்மறக் 

மகப்பற்றுதலிலிருந்து உயிர் வசாழ்க்மகயும, 



யவணவசாவிலிருந்து மகப்பற்றுதலும, 

உணர்ச்சியிலிருந்து யவணவசாவும, 

இமணப்பிலிருந்து உணர்ச்சியும, ஆறு 

உறுப்புகளின் மூலம இமணப்பும பபயர்- 

உருவத்திலிருந்து உறுப்புகளும, நனவிலிருந்து 

பபயர்உருவமும யதசான்றுகின்றனபவன்றும 

பபயர்- உருவத்தின் ஆதரைவினசால் நனவு 

யதசாற்றம பபறுகிறபதன்றும பபயர் உருவமும, 

நனவும ஒன்றுக்பகசான்று கசாரைணிகளசாய் 

அமமகின்றன பவன்றும புத்தர் உணர்ந்தசார்.

புத்தர் எல்லசாம அறியும நிமலமய 

அமடந்தவுடன் “நிலமசானது மது குடித்த 

மங்மகயபசால் அமசந்தசாடியது; சித்தர்களின் 

கூட்டங்களசால் திமசகபளல்லசாம 

பபசாலிவுற்றன; வசானில் பபரிய முரைசங்கள 

யபபரைசாலி பசய்தன” (சரிதம 213).



அருள நிமறந்த உளளம பபற்ற புத்தர் உலகிற்கு 

அறிவுமரை கூறவும மக்களுக்கு மனஅமமதி 

தரைவும விமழந்தசார். அப்பபசாழுது விண்ணுலகத் 

தமலவர்கள இருவர் (இவர்கள இந்திரைனும 

பிரைமமசாவும என்ற கமத பின்னசால் 

உருப்பபற்றது) உலக நன்மமமய விருமபிக் 

கீழுலகம வந்து அவமரைப் பசாரைசாட்டி மசாந்தர் 

யசாவரும பிறவிக் கடலிலிருந்து விடுதமல பபற 

அவர் உமழக்க யவண்டுபமன்றும உலக 

நன்மமக்கசாகப் பசாடுபடும எண்ணங் 

பகசாண்டவர் இவ்வுலகியலசா விண்ணுலகியலசா 

யவறு யசாரும இல்மலபயன்றும கூறிச் 

பசன்றனர் (சரிதம 216).

திமசகள நசான்கிலிருந்தும யதவர்கள யதசான்றி 

அவருக்குப் பிச்மசப் பசாத்திரைங்கள நசான்மகக் 

பகசாடுத்தனர். பகளதமர் அமவ நசான்மகயும 

ஒன்றசாக மசாற்றிக்பகசாண்டசார். அவ்வழியசாகச் 



பசன்று பகசாண்டிருந்த இரைண்டு வணிகர்கள ஒரு 

யதவமதயின் துண்டுதலசால் அவருக்கு வணக்கம

பசலுத்தி பிச்மசயும அளித்தனர் (சரிதம 217).

புத்தர் மசாந்தரின் அறியசாமமமயப்யபசாக்க 

யவண்டும என்ற முடிவுடன் பீமரைதன் விருமபும 

கசாசி நகரைம யநசாக்கிப் பயணமசானசார் என்று 

இக்கசாண்டம முடிவுறும. பீமரைதன் என்பவன் 

யசாபரைன்பமதயும அறிஞர்கள முடிவு பசய்ய 

இயலவில்மல. கசாசி மன்னர்களில் ஒருவனசாக 

இருக்கலசாம என்றும சிவனசாக 

இருக்கலசாபமன்றும ஊகங்கமள முன்மவப்பர் 

(சரிதம 217).

புத்தசரிதத்தின் சீன, திபபத்திய 

பமசாழிபபயர்ப்புகள என்று நமக்குக் 

கிமடப்பவற்றிலும இயற்மக இகந்த 

நிகழ்ச்சிகளும, வித்மதகளும, 



விண்ணுலகங்களும, யதவர்களும இடம பபறக் 

கசாணலசாம. பதிமனந்தசாம கசாண்டம 

ஞசானமமடந்த புத்தர் புத்த தன்மத்மதப் 

யபசாதிக்கத் பதசாடங்குகிறசார் என்றும அதமனக் 

யகட்ட நூறு யதவமதகளும பகளண்டின்ய 

யகசாத்திரைத்மதச் யசர்ந்த ஒருவனும உண்மம 

அறிந்து உய்வுற்றசார் என்றும விளக்கும.

புத்தரிடமிருந்து முதலில் 

அறவுமரை பபற்றவன் 

பகளண்டின்யயன.... 

அதமனக்யகட்ட நிலவுலகில் 

வசாழும யக்சர்கள 

அறச்சக்கரைமசானது யசாவும 

உணர்ந்த ஞசானியசால் எல்லசா 

உயிர்களின் நன்மமக்கசாகவும 

நல்லமுமறயில் 

திருப்பப்பட்டுளளது என்று உரைத்த



குரைல்களில் பசசான்னசார்கள.... 

வசானிலிருந்த யதவமதகள 

அவற்மறக் யகட்டவுடன் 

அவர்களும பபருங்குரைல் 

எழுப்பினர். அவ்பவசாலி ஒரு 

விண்ணுலகிலிருந்து 

மற்பறசான்றுக்குப் பரைவி 

இறுதியில் பிரைமமசாவின் 

உலகத்மதயும எட்டியது. 

அவ்வுலகங்களிலிருந்த 

தன்னடக்கம உளள யதவமதகள 

சிலர் மூவுலகமும நிமலயற்றது 

என்ற கருத்மதக் யகட்ட அளவில் 

புலன் இன்பங்கமள பவறுத்துச் 

சசாந்த நிமல பபற்றசார்கள.... 

இவ்வசாறு அறச்சக்கரைமசானது 

மண்ணிலும விண்ணிலும சுற்றப் 



பட்டயபசாது யமகங்களற்ற 

வசானிலிருந்து பூ மமழ 

பபசாலிந்தது; மூவுலகங்களிலும 

இருந்தவர்கள வலிய முரைசங்கமள

அதிரைச் பசய்தனர் (சரிதம 14).

இத்தமகய வருணமன எல்லசாம சீன 

பமசாழிபபயர்ப்பு, திபபத்திய 

பமசாழிபபயர்ப்பிலிருந்து சில இடங்களில் 

மசாறுபடுவமதயும எது வடபமசாழிமூலத்திற்கு 

உண்மமயசானது என்று கண்டறிய 

முடியவில்மல பயன்பமதயும ஜசான்ஸ்டன் 

ஆங்கசாங்யக சுட்டிச் பசல்வசார்.

அமரைபசாலி எனும பரைத்மதக்குக் பகளதமர் 

அருளபுரியும கசாண்டத்தில் பபண்கமளப் பற்றி 

அவருமடய கருத்துகபளன்று பசசால்லப் 

பபறுபமவயும ஆய்வுக்குரியன.



அமரைபசாலி நமமிடம வருகிறசாள. 

மனவலி குமறந்த ஆண்களுக்கு 

அவள யநசாயசாவசாள; நீங்கள 

உங்கள உளளங்கமளக் 

கட்டுப்படுத்திக் பகசாண்டு 

விழிப்புடன் இருங்கள.

அறிவும விழிப்புணர்வும 

இல்லசாத ஆணுக்குப் பபண் 

என்பவள அருகில் 

குடியிருப்பசார்க்குப் பசாமமபப் 

யபசாலும, உருவிய உமடவசாள 

பகசாண்ட பமகவமனப் யபசாலும 

துன்பம தரைவல்லவள.

அமர்ந்திருந்தசாலும, 

படுத்திருந்தசாலும, நடந்தசாலும, 



நின்றசாலும, ஓவியமசாக 

வமரையப்பட்டிருந்தசாலும பபண் 

ஆண்களின் உளளங்கமளக் 

கவர்ந்து விடுவசாள.

துயரைத்தசால் 

பீடிக்கப்பட்டிருந்தசாலும, 

மககமள விரித்து அழுது 

புலமபிக் பகசாண்டிருந்தசாலும, 

பரைட்மட முடியசால் 

எரிக்கப்பட்டிருந்தசாலும(?), 

பபண்கள ஆற்றல் மிக்கவர்கள.

பவளிப் பபசாருளகமளப் 

பயன்படுத்திக் பகசாண்டு பல 

உத்திகளசால் ஏமசாற்றுவசார்கள; 

தங்களுமடய உண்மமயசான 



தன்மமகமள மமறத்துமவத்து 

முட்டசாளகமள மயக்குவசார்கள.

அறிவுமடயயசார் பபண் 

அனித்தியமசானவள, துன்பம 

தருபவள, தன்னுணர்வு அற்றவள,

தூய்மம பகட்டவள என்பமத 

உணர்ந்திருப்பதசால் அவமளப் 

பசார்த்தசாலும அவளிடம 

யதசால்வியமடய மசாட்டசார்கள

. . . .

பபண்களின் சுழல்கின்ற 

கண்கமளத் தவறசான 

எண்ணத்யதசாடு பசார்ப்பமதவிட 

எரிகின்ற இருமபுக் 

குண்டுசிகளசால் கண்கமளக் 



குத்திக் பகசால்வது நல்லது (சரிதம 

65-66).

அமரைபசாலி அவமரை அணுகி வணங்கி அருகில் 

அமர்ந்தவுடன் அவளிடம அவர் பபண்கள 

பற்றிச் பசசால்லுபமவயும கருதற்குரியமவ.

இளம வயதினளசாகவும 

அழகுமடயவளசாகவும இருக்கும 

பபண்ணிடம தருமத்தின்யமல் 

விருப்பத்மதக் கசாண்பது அரிது. 

அறிவுமடய ஆண்கள, 

துன்பமுற்ற அல்லது 

தன்னடக்கமுளள அல்லது 

யநசாயசால் வருந்துகின்ற பபண்கள 

ஆகியயசார் தருமத்தின்பசால் 

நசாட்டம பகசாளவதில் 

வியப்பில்மல.



ஆனசால் புலன் இன்பங்களுக்யக 

இடமளிக்கும இவ்வுலகில் 

இயற்மகயசாகயவ குமறவசான 

புரிதலும நிமலயற்ற மனமும 

பகசாண்ட ஓர் இளம பபண் 

அறபநறிபற்றி எண்ணுவபதன்பது

அரிதசாகும... மற்றவர்கமளச் 

சசார்ந்திருப்பது 

பபருந்துன்பமசாகும; தன்மன 

நமபியிருப்பயத யபரின்பமசாகும; 

ஆனசால் மனுவின் குலத்தில் 

பிறந்த எல்லசாப் பபண்களும 

மற்றவர்களின் ஆதரைவியலயய 

இருப்பவர்கள . . .

என்பறல்லசாம பபண்கமளப் பற்றி மனுநீதி 

யபசான்ற பின்னசால் வந்த வட நூல்களில் 



கூறப்பட்டிருக்கும கருத்துகமள ஒத்தமவ 

இக்கசாண்டத்தில் இடம பபறுகின்றன. ஆயினும 

அமரைபசாலி புத்த பநறியில் தசான் பகசாண்டிருந்த 

நமபிக்மகமயயும பிடிப்மபயும 

விட்டுவிடசாமல் விடசாப்பிடியசாய் அதமன 

ஏற்றுக்பகசாளவதசாக அவரிடம உறுதி கூறி விமட

பபறுவதசாக அக்கசாண்டம முடிவு பபறுகிறது.

புத்தசரிதத்தின் இறுதிப் பகுதியிலும 

இதிகசாசங்களிலும புரைசாணங்களிலும 

குறிப்பிடப்பட்டுளள பிரைசாமணர்கள புகழ்ந்து 

யபசப்படுகிறசார்கள. இவர்கபளல்லசாம புத்தர் 

கசாலத்திற்கு முன் வசாழ்ந்த வரைலசாற்றுப் 

பசாத்திரைங்களசாகயவ கசாட்சி தருகிறசார்கள. புத்தர் 

அவர்களுமடய பநறிக்கு எதிரைசாக ஏதும 

யபசசாதயதசாடு மட்டுமல்லசாமல் அவர்கமளப் 

பசாரைசாட்டிப் யபசும இடங்களும உண்டு. 

அசுவயகசாசர் பிறப்பசால் பிரைசாமணர் என்பதசால் 



இவற்மறபயல்லசாம தவிர்க்க முடியவில்மலயசா 

அல்லது அமவபயல்லசாம அவருக்குப் பின்னசால்

வந்தவர்களசால் நுமழக்கப்பட்டமவயசா என்பது 

பதரியவில்மல. புத்தர் ஒரு பிரைசாமண 

மதகுருமவப்யபசால் யபசும இடங்களும உண்டு. 

தசான் ஞசானம அமடந்து விட்டவரைசாதலசால் 

அவருமடய உறவினர்களும பிறரும அவமரைக் 

குடுமபப் பபயமரைச் பசசால்லி அமழக்கக் கூடசாது

என்கிறசார். கங்மகமயப் படகில் கடந்தசால் 

தன்னுமடய ஆற்றல் மற்றவர்களுக்குத் 

பதரியசாமல் யபசாய்விடும என்று தனக்குள 

பசசால்லிக் பகசாண்டு அவருமடய 

அடியவர்களின் படகுகமளப் பயன்படுத்தசாமல் 

ஒரு பநசாடியில் மசாயமசாய் அக்கமரை அமடகிறசார் 

என்று புத்த சரிதம கூறும.

இறப்மப எதிர்யநசாக்கியிருக்கும புத்தர் அது 

கருதி வருந்தும ஆனந்தருக்கும மற்மறய 



அடியவர்களுக்கும உலகில் எதுவும 

நிமலயற்றது என்று அறிவுமரை கூறுகிறசார்.

வசிட்டர், அத்திரி ஆகியயசாரும 

ஏமனய முனிவர்களும கசாலத்தின் 

ஆதிக்கத்திற்குக் கட்டுப்பட 

யவண்டியிருந்தது. இவ்வுலகில் 

வசாழ்க்மகபயன்பது 

அழிவிற்குரியது. உலகின் 

மன்னனசான மசாந்தசாத்திரி, 

வசாசவருக்கு இமணயசான வசு, 

பபருமமக்குரிய நசாகபசாகர் ஆகிய 

யசாவரும மூலப்பபசாருளகயளசாடு 

இரைண்டறக் கலந்து விட்டனர்.

யயசாதி, சிறந்த யதமரைப்பபற்ற 

பகீரைதன், பழி பூண்ட குரு 

வமிசத்தசார், ரைசாமர், கிரிரைசாஜர்கள, 



அஜன் ஆகிய அரைச முனிவர்களும 

ஏமனய இந்திரைனுக்கு ஒப்பசான 

பலரும அழிபவய்தினசார்கள 

யசாரும அழிவிலிருந்து 

தப்பமுடியசாது.

பரிதி தன் நிமலயிலிருந்து கீயழ 

விழுகிறது; பசல்வமுமடய 

யதவர்கள கீழிறங்கி 

இவ்வுலகிற்கு வந்தசார்கள; 

நூற்றுக்கணக்கசான இந்திரைர்கள 

இறந்து யபசானசார்கள; யசாரும 

இறப்பின்றி என்றும வசாழ்தல் 

என்பது இயலசாது. உலகிற்கு 

அறிபவசாளி பகசாடுத்த 

சமபுத்தர்கள யசாவரும எண்பணய் 

தீர்ந்த விளக்குகமளப்யபசால் 



நிர்வசாணம அமடந்தசார்கள. 

எதிர்கசாலத்தில் ததசாகதர்களசாகப் 

யபசாகும மகசாத்மசாக்கள யசாவரும 

விறகு தீர்ந்த பநருப்புப்யபசால் 

நிர்வசாணம அமடவசார்கள (சரிதம 

80).

புத்தசரிதத்தின் இறுதிக் கசாண்டம புத்தர் மமறந்த

பின் அவருமடய நிமனவுச் சின்னங்களுக்கசாக 

மல்லர்களுக்கும, அவர்களுமடய 

நசாட்டிற்கருகசாமமயிலிருந்த ஏழு 

அரைசர்களுக்கும நடந்த யபசார்பற்றிப் யபசுகிறது. 

மல்லர்களின் நகரைத்மதப் பின்னவர்களின் 

பமடகள சூழ்ந்து பகசாளள, துயரைசாணன் என்று 

அமழக்கப்பபறும பிரைசாமணன் அவர்களுக்குப் 

யபசார் பசய்தல் தவபறன்றும அமமதி கசாத்தல் 

யவண்டுபமன்றும எடுத்துமரைத்து மல்லர்களிடம



தூது பசன்று அவர்கமளயும 

சமசாதசானப்படுத்துகிறசான். அவர்கள அவனிடம,

நீ பசசால்வது ஒரு நல்ல நண்பனும

பிரைசாமணனுக்குரிய பண்புகள 

பகசாண்ட ஒருவனும பசசால்லத் 

தகுந்ததசாகும. நசாங்கள தவறசான 

பசாமதயில் பசன்ற தீய 

குதிமரைகமள ஒத்தவர்கள; நீ 

எங்கமள நல்வழிப்படுத்தினசாய் 

(சரிதம 121).

என்று அவனுமடய உமரைமய ஏற்றுப் புகழ்ந்து 

பமகவர்கயளசாடு ஒத்துப்யபசாவதசாக 

அக்கசாண்டம ஒரு பிரைசாமணனின் நற்பண்மபயும 

நற்பசயமலயும முற்படுத்திக் கசாட்டும.



அயயசாத்திதசாசர் புத்தரைது வரைலசாற்மறக் கூறும 

நூலின் முகப்பில் அதமனப் “பூர்வத்தமிழ் 

ஒளியசாம புத்தரைது ஆதியவதம” என்று 

அமழப்பதும “இஃது பபளத்த தன்மப் பசாலிப் 

பிரைதிகமளக் பகசாண்டும, தமிழ்ப் பிரைதிகமளக் 

பகசாண்டும பரைமபமரை சுருதி வசாக்கியங்கமளக் 

பகசாண்டும எழுதப்பபற்றது” என்று 

குறிப்பிடுவதும பபசாருள பபசாதிந்த 

கூற்றுகளசாகும. அவர் வடபமசாழியிலுளள 

அசுவயகசாசரின் புத்த சரிதத்மத மூலங்களில் 

ஒன்றசாகச் யசர்க்கவில்மல. அசுவயகசாசமரை யவறு 

சில இடங்களில் தமது கட்டுமரைகளில் 

சுட்டுகிறசார். அவர் எழுதிய நூலிலிருந்து பல 

கருத்துக்கமள தரும அவர் ஏன் புத்தசரிதத்மதக் 

கண்டு பகசாளளவில்மல என்பது ஒரு புதிரைசாக 

உளளது. அது அவருக்குக் கிமடக்கவில்மலயசா 

அல்லது அதமனப் படித்து அதன் பிரைசாமணச் 



சசார்பு கருதி ஒதுக்கினசாரைசா என்று முடிவு 

கட்டுவதற்குப் யபசாதிய ஆதசாரைங்கள இல்மல. 

எனினும புத்தர் வரைலசாற்றிற்கும புத்த அறத்மத 

விளக்குதற்கும பபருமபசாலும தமிழ் 

இலக்கியங்கமளயய சசான்று ஆதசாரைங்களசாகக் 

பகசாளகிறசார் என்பது நூமல ஒரு முமற 

படிப்பசார்க்கும பதளிவசாகும. பசாலி 

நூல்களிலிருந்தும ஆங்கசாங்யக யமற்யகசாளகள 

தருகிறசார். வடபமசாழி அறிந்தவரைசாயிருந்தும 

அமபமசாழி நூல்களசான யவதங்கமளயும 

உபநிடதங்கமளயும மனு சசாத்திரைத்மதயும 

யமற்யகசாளகள பல கசாட்டிக் 

கண்டிக்கின்றசாரைசாயினும புத்த தன்மத்மத விளக்க

அவற்மறப் பயன்படுத்தவில்மல பயன்பதசால் 

அமவ பபசாய்யும புரைட்டும மிகுந்தமவ என்று 

கருதியய புறக்கணித்தசார் என்ற முடிவுக்கு 

வரைலசாம.



“ஆதி யவதத்திற்கு” அயயசாத்திதசாசர் எழுதிய 

பசாயிரைத்தில் தசாம எவற்மற மூலங்களசாகக் 

பகசாண்டசாபரைன்பதற்கசான பட்டியமலத் 

தருகிறசார்.

எமது குல மரையபசாரிடத்துச் 

சிதலுண்டது நீங்கி எஞ்சிய 

நூற்களசாகும அருங்கமலச் பசப்பு,

அறபநறிச் சசாரைம, 

நிகழ்கசாலத்திரைங்கல், 

மணியமகமல, சீவகசிந்தசாமணி, 

சூளசாமணி, சிலப்பதிகசாரைம, 

திரிக்குறள, திரிமந்திரைம, 

திரிகடுகம, திரியறக்கமல 

பசய்யுட்கமளக் பகசாண்டும 

சமணமுனிவர்களசால் 

சித்திபபற்யறசாரும சித்தர்கள 

இயற்றியுளள சித்த நூல்களின் 



ஆதசாரைங்கமளக் பகசாண்டும 

சசாக்மகய வமிச வரிமசயயசார் 

தங்கள கர்ண பரைமபமரையசால் 

வழங்கி வந்த கருதிகமளக் 

பகசாண்டும பசன்மன சசாக்மகய 

புத்தசங்கத்திற்கு வந்திருந்த 

மசாண்டயல, யு. சசாந்தவசாரைசா 

பவன்னும சமண முனிவரைசாலும, 

யஹசான்னசா சியலசான், யு. 

வினயலங்கசாரைசா பவன்னும சமண 

முனிவரைசாலும யமசால்பமன், யு. 

யதயஜசாவன் ஸசா பவன்னும சமண

முனிவரைசாலும, பசாலி 

பசாமஷயிலுளள அபிதமமத 

சங்கஹ, பட்தசானசா, தமமசங்கினி, 

சமஹிதகத்தசா பவன்னும 

தமமநூற்கமள பமசாழி 



பபயர்த்தும — நசாளது வமரையில் 

பவளியிட்டுளள சரித்திரை நீதிபநறி 

ஒழுக்கங்கள யசாமவயும புத்தக 

ரூபமசாகத் திரைட்டி 

பவளியிட்டுளயளசாம (ஆதியவதம

1 — 2).

தமமுமடய நூல் வடநூலசார் கருத்துகமள ஏற்றுக்

பகசாளளவில்மல பயன்பமத, அது “அன்னிய 

மதத்தசார்களசால் வமரைந்து மவத்துளள பபளத்த 

நூற்களுக்கு மசாறுபட்யட நிற்கும. அதசாவது பசாலி

நூற்களிலிருந்து பமசாழி பபயர்த்ததனசால் 

உண்டசாம யபதங்களும பசய்யுட்களிலிருந்து 

பபசாருள பிரித்த யபதங்களும இத்யதசத்திற்கு 

வந்துளள யசாத்திமரைக்கசாரைர் வசம 

எழுதியளித்துளள யபதங்களும யபரைசானந்த புத்த 

தன்மத்திற்கு மசாறுதலமடந்து பல வமகயசாய 



சந்யதகத்தில் ஆழ்த்தித்திமகக்க 

மவத்திருக்கிறது” (ஆதியவதம 2) என்று அவர் 

பவளிப்பமடயசாகத் பதளிவுபடுத்துவசார்.

புத்த தன்மத்மத அறியசாதவர்கள பசாலிமயயும 

ஆங்கிலத்மதயும கற்றறிந்து பசய்துளள 

பமசாழிபபயர்ப்புகள நமபத் தக்கமவயல்ல 

என்பது அவர் முடிவு:

ஞசானசசாதன ரைகசியங்கள 

விளங்கசாது . . . தங்கள தங்கள 

மனம யபசானவசாறு பன்றி 

இமறச்சிமயத் தின்றசாபரைன்றும 

யபதிகண்டு தளளசாடி நடந்து ஓர் 

அரைச மரைத்தடியில் 

இறந்தசாபரைன்றும 

புத்ததன்மத்திற்கு எதிரிமடயசாய 

அபுத்த தன்மத்மத பமசாழி 



பபயர்த்து வமரைந்து 

மவத்திருக்கின்றசார்கள 

(ஆதியவதம 3).

“புத்தர் கசாலத்தியலயய யவஷப் பிரைசாமணர்கள 

இருந்தசார்கபளன்றும அப்பிரைசாமணர்கள பபளத்த

மசார்க்கத்தில் யசர்ந்ததசாகவும 

எழுதியிருக்குமசாயின் அமவகள யசாவும 

மத்தியில் யசர்த்துளள பபசாய் 

சரித்திரைங்கபளன்யற நீக்க யவண்டும” 

(ஆதியவதம 7) என்று அவர் கூறுமயபசாது 

அசுவயகசாசரின் புத்த சரிதமும அத்தமகய 

நூல்களில் ஒன்யற என்பமத நசாம உணரை 

யவண்டும. புத்தரைது கசாலத்திற்கு முன்னும 

தங்கள மதம இருந்தபதன்பமத பமய்ப்பிக்க 

யவண்டிப் பல பபசாய்க் கமதகமளப் பின்னசால் 



வந்தவர்கள யசர்த்தசார்கள என்பது தசாசரின் 

முடிவு.

சீன யசாத்திமரைக்கசாரைர்களும சிங்கள

யசாத்திமரைக்கசாரைர்களும இந்திரை 

யதசம வந்து புத்த பிரைசான் 

சரித்திரைங்கமள ஆரைசாய்ச்சி 

பசய்யுங்கசால் இந்த யவஷப் 

பிரைசாமணர்கள தற்கசாலம 

யதசான்றினவர்களன்றி 

முற்கசாலத்தியலயய 

இருந்தவர்கபளன்று கூறித் 

தங்கமளப் பூர்வகுடிகபளன்று 

சிறப்பித்துக் பகசாளவதற்கு, 

புத்தரைது சிற்சில சரித்திரைங்களுடன்

பிரைசாமணர்கமளயும பஜயித்து, 

பபளத்த மசார்க்கத்தில் யசர்த்து 

விட்டசாபரைன்று எழுதிக் 



பகசாடுத்துளளமவகள 

யசாத்திமரைக்கசாரைர்களுக்கு மிக்க 

வியப்பசாயிருந்த படியசால் 

அமவகமளப் பத்திரைமசாக 

வமரைந்து பகசாண்டு யபசாய் 

இப்யபசாது பவளியிட்டு 

வருகின்றசார்கள (ஆதியவதம 7).

பிரைசாமணர்கள பலயரைசாடு புத்தர் 

உமரையசாடுவதசாகப் புத்த சரிதத்தில் வரும 

கசாட்சிகள இங்கு எண்ணிப்பசார்க்க 

யவண்டியமவ.

யசாகங்கள என்று கூறி மசாடுகமளயும 

குதிமரைகமளயும சுட்டுத்தின்ற ஆரியர்கள 

புத்தருக்கு ஆயிரைத்து எண்ணுசாறு 

வருடங்களுக்குப் பின்யப இந்தியசாவில் வந்து 

குடியயறினர் என்பதசால் புத்தர் யசாகங்கமளக் 



கண்டித்ததசாக வரும கமதகபளல்லசாம பின்னசால்

யசர்க்கப்பட்ட பவறும கற்பமனகள என்பது 

தசாசர் தரும விளக்கம.

அதற்குப் பகரைமசாக ஓர் 

ஆட்டிமடயனின் கசால் உமடந்த 

ஆட்டுக்குட்டிமயயும யதசாற்மப 

கமபளத்மதயும புத்தபிரைசான் 

தூக்கிச் பசன்று ஆட்டிமடயன் 

வீட்டில் விட்டுச் பசன்றதசாக 

சரித்திரைம. அமத அனுசரித்யத ஓர் 

பபசாய்க்கமதமயச் 

யசர்த்துவிட்டிருக்கிறசார்கள. 

அமவயசாபதனில் பகவன் 

ஆட்டுக்குட்டிமயத் தூக்கிக் 

பகசாண்டு பிரைசாமணர்கள என்யபசார்

யசாகம பசய்யும இடத்திற்யக 

யபசானதசாகவும யசாகத்மதத் 



தடுத்ததசாகவும அதனசால் 

ஆடுகமள பநருப்பிலிட்டுக் 

பகசாளளசாமல் நிறுத்தியதசாகவும 

ஓர் கட்டுக்கமதமய நுமழத்து 

யசாத்திமரைக்கசாரைர்களிடம 

பகசாடுத்திருக்கிறசார்கள. 

அவர்களும அமத பமய்பயன்று 

நமபி எடுத்துப்யபசாய் இப்யபசாது 

அச்சிடும புத்தகங்களில் 

பவளியிடுகின்றசார்கள. ... 

அவர்களுக்குள பபருமபசாலும 

மசாடுகமளயும குதிமரைகமளயும 

சுட்டுத் தின்றதசாக வமரைந்து 

பகசாண்டிருக்கிறசார்கயளயன்றி 

ஆடுகமள பநருப்பிலிட்டுச் 

சுட்டுத் தின்றதசாகக் கிமடயசாது 

(ஆதியவதம 8).



அயயசாத்திதசாசர் கூறுகின்றவசாறு, புத்தமரைப்பற்றி 

பயழுதப் பபற்ற நூல்களில் கசாலத்திற்யகற்ப 

இமடச்பசருகல்கள நிகழ்ந்துளளன 

பவன்பமதயும நூற்றசாண்டுக்கு நூற்றசாண்டு 

கற்பமன நூல்கள யதசாற்றம பபற்றுளளன 

பவன்பமதயும அசுவயகசாசரின் புத்தசரிதத்மத 

ஆங்கிலத்தில் பமசாழி பபயர்த்துளள ஜசான்ஸ்டன்

அதன் வடபமசாழி மூலம, சீன தியபத்திய 

பமசாழிபபயர்ப்புகள பற்றி ஆங்கசாங்யக தரும 

குறிப்புகளசாலும அறிய முடியும.

புத்தயரை பல சித்து விமளயசாட்டுக்கமளச் பசய்து 

மக்கமளக் கவர்வதசாகவும பிரைசாமணர்கமளயும 

அரைசர்கமளயும தம பநறிக்கு மசாற்றுதற்கு 

அவர்களிடம தம ஆற்றமலக் கசாட்டச் சித்து 

வித்மதகமளக் மகயசாளவதசாவும 

அசுவயகசாசரின் புத்த சரிதம கூறும. ஆயினும 



இது பற்றி அயயசாத்திதசாசர் பகசாண்டிருந்த கருத்து

பதளிவசானது.

மனிதனசால் பசய்யக்கூடிய 

வித்மதகள அனந்தமுண்டு. 

அவ்வித்மதகளசால் தருமம 

சிறப்பமடயசாது. மனிதமன 

சீலமும ஒழுக்கமுயம 

சிறப்பமடயச் பசய்யும. 

சித்துக்கமள விமளயசாடியவர்கள 

யசாவரும சமணமுனிவருள சித்தி 

பபற்யறசார்கயளயன்றி 

யவபறசாருவரும கிமடயசா. 

அவர்களினும யமலசாய சித்து 

வித்மதகமளக் மகயசாடியனசார் 

யவபறசாருவரும 

கிமடயசாபதன்பயத திண்ணம. 

இவ்வித்மதகள யசாவற்மறயும 



பபளத்தர்கள பவகுவசாக மதிக்க 

மசாட்டசார்கள. சீலத்மதயும 

ஒழுக்கத்மதயுயம யமலசாக 

மதிப்பர். மனிதன் அபூர்வமசாய 

சித்துக்கமள விமளயசாடிய 

யபசாதிலும அமவகள யசாவுயமசார் 

வித்மதபயன்யற புத்த பிரைசானின் 

பிரைதம தமிழ் மசாணசாக்கர் 

அகஸ்தியர் இயற்றியுளள 

பசய்யுட்கமளக் கசாண்க.

அகஸ்தியர் வியவக தசபசாரைதம

கடல் வரைவமழக்க, 

யமருமவயமனக்க, கடமுயிர்ப் 

பபய்யயவ பசய்ய,



உடல் பிரிந்து அயயலசார் 

உடலதில்பசாய, ஊரிலசா பவளியில்

ஊர்கசாட்ட,

வடவனல் வமளக்க, 

அஷ்டநசாகங்கள அமனத்மதயும 

முன்னிமல அமழத்து,

விட பலயகசாடி சித்து ஆடிடினும 

வித்மத பயன்றறிவயத வியவகம,

கரி பலயகசாடி 

வனத்திருந்தமழக்கக் கரைடி 

சிங்கங்கமள ஆட்ட,

வரி பலயகசாடி அமழக்க 

யமற்பகசாளளவவனிமயத் 

துறந்தறக் கசாட்ட,



நரி பலயகசாடி பரிபயன நடத்தி 

நஞ்சமுதசாக்கியய பகசாடுக்க,

விரி பலயகசாடி சித்மத யசாடிடினும

வித்மத பயன்றறிவயத வியவகம 

(அலசாய்சியஸ் II 450-51).

புத்தரைது வரைலசாற்மற ஓர் 

உமரைநமடக்கசாப்பியமசாகத் தரும அயயசாத்திதசாசர்

அவமரைத் தமிழ்க் கசாப்பியத் தமலவனசாகயவ 

பமடத்துளளசார். சிலப்பதிகசாரைம, மணியமகமல 

ஆகியவற்றின் அடிபயசாற்றித் தமது நூலின் 

பிரிவுகமளக் கசாமதகள என்யற அமழக்கிறசார்.

சித்தசார்த்தர் உற்பவக்கசாமத, சித்தசார்த்தர் 

திருமணக் கசாமத, சித்தசார்த்தர் வசாய்மம 

விசசாரிமணக்கசாமத, சித்தசார்த்தி மகசாரைசாஜ துறவு 

கசாமத, சித்தசார்த்தர் பஞ்ச விந்திரியத்மத பவன்று



இந்திரைரும, பமய்கண்டு புத்தருமசாய கசாமத, ஆதி

யவத வசாக்கிய விவரைகசாமத, சதுர் சத்தியகசாமத, 

சங்கங்களின் ஸ்தசாபன கசாமத, மசாமனக் கசாத்து 

மழுயவந்திய கசாமத, சதுரைகிரிக் கசாமத, 

தந்மதக்கு மமந்தன் குருவசாய கசாமத, 

பரைத்துவசாசருக்கு வியசாதிக்குத் தக்க 

ஓடதிகயளசாதிய கசாமத, விசசாகசா கசாமத, 

குருச்யசத்திரை கசாமத, தர்மசக்கரை பிரைவந்தன் 

கசாமத, யகசாசல நசாட்டரைசன் கசாமத, கலக விவசாத 

கசாமத, தந்மதயின் இரைண்டசாமுமற தரிசன 

கசாமத, சிகசாளசா விசசாரிமணக் கசாமத, புக்கசசாதி 

துறவு பூண்ட கசாமத, பிரைமன் தரிசன கசாமத, மகசா 

மங்கள கசாமத, உபயதச கசாமத, சுவர்க்க கசாமத, 

பரிநிருவசான கசாமத ஆகிய 

இருபத்பதட்டுக்கசாமதகளில் புத்தரைது வரைலசாறு 

கூறி இறுதியில் “ஆதியவத விளக்கம” என்னும 

தமலப்பில் புத்தரைது யவதவசாக்கியங்கமளயும 



அவற்றின் முப்பத்திரைண்டு உட்பபசாருளகளின் 

நுட்பங்கமளயும விளக்குவசார். நூலின் 

இறுதியில் தமது ஆதியவதம தமிழில் உளள 

“பஞ்ச கசாவியங்களின்” ஆதசாரைம பகசாண்டும, 

பசாலி பசாமஷயிலுளள பிடகங்களின் ஆதசாரைம 

பகசாண்டும, திரைசாவிட பபளத்தருள பிரைபலமசாக 

வழங்கி வந்த சுருதியின் அனுபவம பகசாண்டும 

வமரையப்பட்டது என்று பதரிவிப்பசார் 

(ஆதியவதம 296).

புத்தர் பிறந்தவுடன் பல இயற்மக இகந்த 

நிகழ்ச்சிகள நடந்தனபவன்றும அசித்தசா எனும 

முனிவர் வருவதற்குமுன் பல பிரைசாமணர்கள 

குழந்மதமயப் பசார்த்துவிட்டு அவன் பின்னசால் 

யபரைரைசசானகயவசா முற்றும துறந்த 

முனிவனசாகயவசா ஆவசாபனன்று 

பசசான்னதசாகவும கூறும. அசுவயகசாசர் பல 

புரைசாணப் பசாத்திரைங்கமளயும கமதகமளயும 



அவர்களுமடய உமரையசாடல்களில் பகசாண்டு 

வருகிறசார். மசாயசாயதவியின் விலசாவிலிருந்து 

பிறந்த ஆண் குழந்மத நசான்கு திமசகமளயும 

சிங்கம யபசால் பசார்த்து விட்டு “நசான் உலக 

நன்மமக்கசாகவும ஞசான பவசாளி பபறவும 

பிறந்துளயளன்; இதுயவ இவ்வுலகில் என் 

இறுதிப் பிறவி” என்று பசசான்னதசாகவும அசித்தசா

பசார்த்த ஆண் குழந்மதயின் பசாதங்களில் சக்கரை 

அமடயசாளம இருந்தயதசாடு மக, கசால் விரைல்கள 

சவ்வினசால் இமணக்கப்பட்டிருந்ததசாகவும 

ஆண்குறியின் பகசாட்மடகள யசாமனக் 

கிருப்பனயபசால் பின்தளளி இருந்தனபவன்றும 

(சரிதம 10 - 13) அசுவ யகசாசரின் புத்தசரிதமகூறும.

இவற்மறபயல்லசாம புறக்கணித்துவிடும தசாசர்,

கலிவசாகு சக்கரைவத்தியின் 

அரைசசாங்கக் கலியுலகின் நீண்ட 

கணக்கு 1616 இல் சசாக்மகயகுல 



வீரைவசாகு வமிச வரிமசயில் 

மண்முகவசாபவன்னும 

அரைசனுக்கும 

மசாயசாயதவிபயன்னும 

இரைசாக்கினிக்கும சித்தசார்த்தி 

வருஷம மவகசாசி மசாதம 13 ஆம 

நசாள பபளர்ணமி திதி யகட்மட 

நட்சத்திரைம மீனலக்கணம 

ஆதிவசாரைம அதிகசாமலயில் ஒர் 

ஆண் குழந்மத பிறந்தது.

அக்கசாலத்தில் யதசபமங்கும 

சிற்சில நற்சகுணங்கள 

யதசான்றியமதக்கண்ட 

சிற்றரைசர்களும யசசாதியின் இடம 

கண்டு கூறும யசசாதிட 



சசாஸ்திரிகளும குழந்மதமயக் 

கசாணுமபடி வந்தசார்கள...

பபரியயசான் மண்முகமன யநசாக்கி

அரையச! குழந்மதமயப்பற்றி நீர் 

யசாதுக்கும அஞ்ச யவண்டசாம. 

இதன் அங்க பசாத தசாமமரை 

யரைமகயின் பலசாபலமன 

ஆரைசாயுங்கசால் குழந்மத வளர்ந்து 

பசாலதசானத்தில் ஏக சக்கிரைசாதி 

தமலத்தசார் யவந்தனசாக 

விளங்கினும விளங்கும, அல்லது 

வசாலறிஞனசாகத்யதசான்றி சருவ 

சீவர்களுக்கும சற்குருவசாக 

விளங்கினும விளங்கும. ஆதலின் 

அம மகத்துவத்மத என் கண் 

குளிரைக் கசாணசாது அற்பசாயுமளப் 



பபற்றுளளதசால் 

துக்கித்யதபனன்றசான் . . . பசுவின் 

பசாலுண்டமர்ந்தகுழவிக்கு 

பசாலிபசாமஷயில் பகளதமர் 

பகளதமர் என்னும மறு 

பபயமரையும அளித்தசார்கள... அரைச 

புத்திரைன் வசாலவயதில் பகசாண்ட 

வியவக மிகுதிக்கு வசாலறிஞன், 

வசாலறிஞன், வசாலறிஞன் என்னும

பபயமரையும அளித்தசார்கள 

(ஆதியவதம 7).

என்று புத்தரைது உற்பவக் கசாமதமயச் பசசால்லிச் 

பசல்வசார்.

சித்தசார்த்தனுமடய திருமணம பற்றிக் 

கூறுமயபசாது புத்தசரிதம அவனுமடய 

வயமதக்குறிக்கசாது அழகும பண்பும மிகுந்த 



யயசசாதமரை எனும பபண்மண அரைசன் 

யதர்ந்பதடுத்து மணம முடித்து மவத்ததசாகவும 

சனத்குமசாரைமனப் யபசால் இருந்த சித்தசார்த்தன் 

யயசசாதமரைமய மணந்து இந்திரைனும சசியும 

யபசால் இன்பவசாழ்வு வசாழ்ந்ததசாகவும 

பதரிவிக்கும (சரிதம 25).

சித்தசார்த்தனுக்குப் பதினசாறு வயதசானயபசாது 

மமலயரைசன் சுப்ரை புத்தியின் பன்னிரைண்டு 

வயதசான மகள அயசசாதமரை மணமகளசாகத் 

யதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு, அரைச குமசாரைன் தன் 

ஆற்றல்கமள பயல்லசாம கசாட்டி அவமள மணம 

பசய்து பகசாளவதசாகத் தசாசர் திருமணக் 

கசாமதமயச் சீவகசிந்தசாமணியில் வரும ஒரு 

கசாட்சி யபசால் தருகிறசார். (ஆதியவதம 8-13). 

சித்தசார்த்தனின் கமலயறிவும 

பசாரைசாட்டப்பபறுகிறது.



சக்கரைவர்த்தித் திருமகன் சங்கீதம 

யகசாஷிக்குங்கசால், அவர்முகம 

யபரியசாழ் முடிக்கி 

சச்சற்புடமிடுங்கசால் சத்தியயசாசசாத

முகமசாகவும, சயகசாட யசாழ் 

முடிக்கி சசாசற்புட மிடுங்கசால் 

வசாமமுகமசாகவும, மகரையசாழ் 

முடிக்கி சட்பிதசா பத்திரைமிடுங்கசால்

யகசாரைமுகமசாகவும, பசங்யகசாட்டி 

யசாழ் முடிக்கி சமபத்து 

யவட்டமிடுங்கசால் 

தற்புருடமுகமசாகவும ஆகிய 

சதுர்மக யதசாற்றங்கள 

உண்டசாயிற்று. அதனசால் 

சித்தசார்த்தமரை சதுர்முகன் 

சதுர்முகன் என்றும 

அமழத்தசார்கள (ஆதியவதம 13).



இளவரைசன் அரைண்மமனமய விட்டு நீங்குதற்குக் 

கசாரைணமசாக இருந்த கசாட்சிகமள விண்ணுலகத் 

யதவமதகயள மசாயத் யதசாற்றங்களசாக 

உருவசாக்கியதசாக அசுவயகசாசரின் புத்தசரிதம 

கூறும. ஆனசால் பிணி, மூப்பு, சசாக்கசாடு 

ஆகியமவ பற்றிய விசசாரைமனயில் அவமன 

ஈடுபடுத்திய மூன்று நிகழ்ச்சிகளும 

இயற்மகயசாய் நிகழ்ந்தமவகளசாகத் தசாசர் 

கசாட்டுவசார். சித்தசார்த்தமனப் பபண்ணின்பத்தில் 

ஆழ்த்தி விடயவண்டுபமன்பதற்கசாக அவன் 

தந்மத பல அழகிய பபண்கமள அவனிடம 

அனுப்பி அவமனக் கவிழ்க்க, உதசாயின் என்னும

பிரைசாமணமன முனிவர்கள பலர் பபண்களிடம 

நசாட்டம பகசாண்ட கமதகமளச் பசசால்லுமசாறு 

பணிப்பதசாகப் புத்த சரிதம கூறும. அப்பபண்கள 

அவமனக் கவரை யமற்பகசாண்ட முயற்சிகமள ஓர் 

அதிகசாரைம விரிவசாக விளக்கும (புத்தசரிதம 44-60).



தசாசர் இத்தமகய கசாட்சிமய முற்றும 

புறக்கணித்து சித்தசார்த்தர் வசாய்மம 

விசசாரைமணயில் ஈடுபட்டதசாகவும ஆறு 

சங்கத்மதச் யசர்த்தவர்கயளசாடு கலந்துமரையசாடல் 

நிகழ்த்தியபின் அரைண்மமனமய விட்டு 

பவளியயற முடிபவடுத்ததசாகவும கூறுவசார். 

இவர்களுள முதல் சங்கத்தசார் இறப்பும பிறப்பும 

உயர்வும தசாழ்வும நன்மமயும தீமமயும பஞ்ச 

பூதங்களசால் உண்டசானமவபயன்று கருதிப்பஞ்ச 

பூதங்கமள வணங்குபவர்கள. இரைண்டசாவது 

சங்கத்தசார் மனிதன் விலங்கசாகவும விலங்கு 

மனிதனசாகவும பிறக்கசாது, மனிதன் 

மனிதனசாகவும விலங்கு விலங்கசாகவும 

பிறக்குமசாதலசால் ஒன்மற வணங்குவதசால் 

நன்மமயும இல்மல, வணங்கசாதலசால் 

தீமமயுமில்மலபயனும நமபிக்மக 

பகசாண்டவர்கள. மூன்றசாவது சங்கத்தசார் 



மனிதனுக்கு யசாபதசாரு இன்பமும 

இல்மலபயன்றும இறப்பிற்குப்பின் யசாவும 

சூன்யமசாதலசால் சூன்யத்மத விசசாரிப்பதில் 

யசாபதசாரு பயனும இல்மலபயன்றும 

கருதுபவர்கள. நசான்கசாம சங்கத்தசார் உயிர்களுக்கு

ஆதியுமில்மல அந்தமும இல்மலபயன்றும 

எல்லசாம தசாயன ஏற்றுக்பகசாளவதசால் யசாவும 

தற்பசயல் என்றும எண்ணுபவர்கள. ஐந்தசாம 

சங்கத்தசார் புசிப்மப விருமபசாதவனும தசாகத்மத 

அடக்குயவசானும அக்கினியின் பகசாதிப்மபச் 

சகிப்யபசானும சூரிய பவப்பத்மதத் 

தசாங்குபவனும எக்கசாலும சுகமமடவசான், 

இமவகமளத் தசாங்கசாதவன் சுகமமடய 

மசாட்டசாபனன்று முடிவு பசய்தவர்கள. ஆறசாம 

சங்கத்தசார் ஒன்பது யகசாளகள கூடி நடத்தும 

பசயல்கயள உலகத்தில் பபசாருந்தும 

நிகழ்ச்சிபயன்றும யதசாற்ற ஒடுக்கங்கள யசாவும 



நவயகசாட்களின் ஆட்டங்கள என்றும அறிந்து 

நடப்பவர்கள (ஆதியவதம 17-23).

பபளத்தத்திற்குமுன் 

யவதபநறியசாளர்கபளன்றமழத்துக் பகசாண்ட 

பிரைசாமணர்கள இருந்தசார்கபளன்றும 

அவர்கயளசாடு புத்தர் பின்னசால் வசாதிட்டதசாகவும

புத்தசரிதம கூறும. ஆனசால் தசாசர் இந்து சமயம 

என்பபதல்லசாம பின்னசால் யவஷ பிரைசாமணர்கள 

கற்பித்துக் பகசாண்டபதன்றும உண்மமயசான 

யவதங்கள புத்தரின் அறவுமரைகயள என்றும 

எடுத்துமரைப்பவரைசாதலசால் புத்தருக்கு முன் 

கடவுமளப்பற்றி பவவ்யவறு கருத்துகமளக் 

பகசாண்டிருந்த ஆறு சங்கத்தசார் பற்றி மட்டும 

யபசுகிறசார். இவ்வசாறு சங்கத்தசார் பற்றிய 

பசய்திகமள அருங்கமலச் பசப்பு எனும தமிழ் 

நூலிலிருந்து அவர் யமற்யகசாளகளசாகத் தருவதும 

குறிப்பிடத்தக்கது. ஆறசாம சங்கத்தசார் என்யபசார் 



கலிவசாகு மரைபில் வந்த சசாக்மகயர்கள என்றும 

யசசாதிடத்தில் வல்லவர்கள என்றும தசாசர் 

கூறுவதும கருதற்குரியது. அவர்கள,

சக்கரைவர்த்தித் திருமகன் யபசாதித்த

ஒழுக்கத்மதப் பின்பற்றுவதசால் 

ஊழ்விமனயற்று பஜனனத்தில் 

புண்ணிய பலன் யதசாற்றம 

உணர்ந்து ஒவ்பவசாருவர் 

கணிதக்குறிப்மபயும ஒலிவடிவ 

பசாலிபசாமஷயில் “ஐநநீ பஜன்ம 

பசளக்கியசானசாம வத்த நீ குல 

சமபதசாம பதவிபூர்வ 

புண்யசானசாம” என சுருதியசாக 

ஏதுக்குத் தக்க நிகழ்ச்சியசாகும 

பூர்வச் பசயலுக்குத்தக்க 

யதசாற்றங்கமள விளக்கி 

ஒழுக்கத்மத விருத்தி பசய்து 



கலிவசாகுவின் கணிதத்மதப் 

பரைவச் பசய்து வந்தசார்கள 

(புத்தசரிதம 25).

சித்தசார்த்தர் அரைண்மமனமய விட்டு பவளியயறி,

துறவறம யமற்பகசாண்டு, புலன்கமளபவன்று, 

பமய்யுணர்ந்து, உளபளசாளி பபற்றமத நசான்கு, 

ஐந்தசாம கசாமதகளியலயய தசாசர் கூறிவிட்டு யமல்

வரும கசாமதகள பலவற்மறப் புத்த தன்மத்மத 

விளக்கப் பயன்படுத்திக் பகசாளவசார். ஆனசால் 

அசுவயகசாசரின் புத்தசரிதம சித்தசார்த்தரின் 

பிறப்பு, அரைண்மமன வசாழ்க்மக, மன உமளச்சல்,

ஈர்க்கமுயன்ற பபண்கமளப் புறக்கணித்தல், 

அரைண்மமனயிலிருந்து பவளியயறல், 

சந்தகமனத் திருப்பி அனுப்புதல், 

தவப்பூங்கசாவில் நுமழதல், அரைண்மமனயில் 

புலமபல், சித்தசார்த்தமன மீண்டும 



அரைண்மமனக்குக் பகசாண்டுவரை 

யமற்பகசாளளப்பபற்ற முயற்சி, சிபரைன்யர் 

சித்தசார்த்தமரைச் சந்தித்தல், உணர்ச்சிகமளக் 

கட்டுப்படுத்தல், அரைசாதமுனிவருடன் 

விவசாதம, மசாரைமன பவல்லுதல் என்ற 

தமலப்புகளில் சித்தசார்த்தன் புத்தரைசாதற்கு முன் 

நடந்தனவற்மறப் பதிமூன்று கசாண்டங்களில் 

கூறிவிட்டுப் பதினசான்கசாம கசாண்டத்தில் அவர் 

ஞசானம அமடந்தமதச் பசசால்லும 

வடபமசாழிக்கசாப்பியம நிகழ்ச்சிகளிலும 

உமரையசாடல்களிலும கவனம பசலுத்த, 

ஆதியவதம தமிழ் இலக்கியங்கமளப் பின்பற்றி 

வசாழ்க்மகக்குரிய பநறிகமளப் புத்தரின் 

வசாயிலசாக விளக்கிச் பசல்லும.

புத்தர் ஆதியவதம என்னும மூன்று யபத 

வசாக்கியங்கமளயும அவற்யறசாடு வீட்மடயும 

யசர்த்து நசான்கு வசாக்கியங்களுக்கும 



முப்பத்திரைண்டு உப நிடதங்கமளயும 

வழங்கினசார் என்றும பிமபசாசசாரை நகரைத்துள 

பசன்று அதன் மன்னனின் மூலம தசபசாரைமசாம 

பசாரைதப்பத்மதப் பசாமறயில் பதியச் பசய்தசார் 

என்றும தசாசர் எடுத்துமரைப்பசார். எல்லசா 

உயிர்களிடத்தும அன்பு கசாட்டல், ஏமழயர்க்கு 

ஈதல், மனத்மத அடக்கல், நல்பலசாழுக்கத்மதக் 

கமடப்பிடித்தல், பிறன்மமன 

விருமபசாதிருத்தல், பிறர் பபசாருமளக் 

களவசாடசாதிருத்தல், பிறவுயிர்களுக்குத் தீங்கு 

பசய்யசாதிருத்தல், அறிமவ மயக்கும 

பபசாருளகமள அருந்தசாதிருத்தல், பபசாய்பசசால்லி

வஞ்சியசாதிருத்தல், கசாம பவகுளி மயக்கங்கமள 

அகற்றல் ஆகிய பத்மதயும தசபசாரைங்கள 

என்றமழத்துப் “பசாரைதம பத்தும பசாமறப்பதிந்து 

சீரைது தந்தசான் சினன்” என்று பசாரைதப் பத்திலிருந்து

யமற்யகசாள கசாட்டுவசார் தசாசர்.



விநசாயகர் என்னும புத்தபிரைசான் 

பசாரைதத்மத மமலயில் 

எழுதியுளளசாபரைன்பதும மகசா 

புரைசாண பசாடம பசாரைதபமன்பதும 

தச பசாரைபமன்பதும 

பசாரைமிதபமன்பதும 

பசய்யுட்களசாய் இரைசாது. வசாசக 

நமடயில் எழுதியுளள 

தசசீலத்தின் பபயரைசாம 

(ஆதியவதம 49).

புத்தமரை விநசாயகர் என்றமழப்பதற்கு 

ஆதசாரைமசாகப் பின்கமல நிகண்டிலிருந்து,

தருமரைசாசன், முநிந்திரைன், சினன் 

பஞ்சதசாமரை விட்யட அருள சுரைந்து 

அவுணர்க் கூட்டும ததசாகதன் 

ஆதியதவன் விரைவு சசாக்மகயயன 



மசனன் விநசாயகன் சினம 

தவிர்ந்யதசான் அரைசு நீழலில் 

இருந்யதசான் அறி அறன் பகவன் 

பசல்வன்

எனும பசாடல் வரிகமளத் தசாசர் சுட்டுவசார் 

(ஆதியவதம 49).

அசுவயகசாசரின் புத்தசரிதமும புத்தமரை விநசாயகர் 

என்று அமழப்பது குறிப்பிடற்குரியது 

(புத்தசரிதம 56).

“சதுர்சத்ய கசாமத” யில் பிறப்பு, பிணி, மூப்பு, 

சசாக்கசாடு ஆகிய நசான்கசாலும 

துக்கமுண்டசாபமன்பது சத்தியம என்றும 

துக்கம, துக்யகசாற்பத்தி, துக்க நிவசாரைணம, துக்க 

நிவசாரைண மசார்க்கம ஆகிய நசான்கும பரிசுத்த 

சத்தியங்கபளன்றும புத்த தன்மம 



விளக்கப்படும. இக்கசாமதயில் புத்தருமடய 

யகசாட்பசாடு பற்றித் தசாசர் கூறும கருத்பதசான்று 

குறிப்பிடற்குரியது.

உங்கள சயகசாதரைர்களில் ஒருவர் 

உங்கமள யநசாக்கி நமது ஆசசான் 

பகளதமர் ஒரு யகசாட்பசாட்மட 

உமடயவரைசா என்று 

யகட்பசார்களசாயின் அதற்குப் 

பதிலசாக, ததசாகர் எவ்விதக் 

யகசாட்பசாடுகளுக்கும உட்பட்டவர்

அல்லர், ஏபனனில் இந்த யதசம 

இவ்வமகயசானது இவ்விதமசாக 

வளருகிறது இவ்விதமசாக 

மடிகிறபதன்றும, உணர்ச்சி 

இவ்விதமசானது இவ்விதமசாக 

உதிக்கின்றது இவ்விதமசாக 

மடிகிறபதன்றும... அறிவு 



இவ்விதம இவ்விதமசாக 

உதிக்கின்றது இவ்விதமசாக 

மடிகிறபதன்றும யதறக்கண்டு 

பதளிந்திருக்கின்றனர். ஆதலின் 

சகலவித யகசாட்பசாடுகளினின்றும 

சகல எண்ணங்களினின்றும 

சகலவித 

தப்பபிப்பரைசாயங்களினின்றும 

தற்பபருமமயினின்றும 

தன்னயத்தினின்றும முற்றும 

நீங்கியுளளவர் என்று அறிந்து 

கூறுவீர்களசாக (சதுர்சத்வ கசாமத 

67).

“சங்கங்களின் ஸ்தசாபன கசாமத” புத்தர் கசாசியில் 

தன்மசங்கங்கமள நசாட்டி யட்சர் என்பசானுக்கும 

அவனுமடய நண்பர்களசாகிய நசான்கு 



சிறுவர்களுக்கும அறிவுமரை கூறியதசாகப் பல 

புத்த சமயக் கருத்துகமள விளக்கும.

... சருவசீவரைசாசிகளுக்குளளும 

சிவபமன்னும அன்பும பிரைமம 

என்னும சசாந்தமும ஈசன் என்னும 

ஈமகயும நிமறந்துளள படியசால் 

அதனதன் கூட்டத்மதப் 

பசாதுகசாத்து ஒன்று கூடி விருத்தி 

பசய்து வருகிறது. ஆனசால் 

பட்சிகள அதனதன் குஞ்சுகமள 

மட்டிலும பசாதுகசாத்து விருத்தி 

பசய்யும, மிருகங்கள அதனதன் 

குட்டிகமள மட்டிலும பசாதுகசாத்து

விருத்தி பசய்யும, மக்கள என்னும

மநுக்கயளசா பட்சிகமளப் 

யபசாலும தமல குனிந்து 

தன்னினத்தில் அன்பு 



பசலுத்துவதுயபசால் இரைசாது, தமல 

நிமிர்ந்து சகல சீவர்களிடத்தும 

அன்பு பசாரைசாட்டி ஆதரிக்க 

யவண்டியவர்களசாய் 

இருக்கிறசார்கள (ஆதியவதம 109).

“சதுரைகிரிக் கசாமத”யில் புத்தர் சதுரைகிரிபயன்றும 

இவ்வுலகத் தீவகபமன்றும வழங்கும ஒரு 

மமலயின் மீயதறி உச்சியில் நின்று அவமரைச் 

சூழ்ந்து நிற்கும மக்களுக்கு அறவுசாமரை 

கூறுகிறசார். “பிரைசாஹ்மணவசாக்கம” என்ற 

பகுதியில்,

பசாபத்தினின்று விலகின படியசால் 

பிரைசாஹ்மணபனன்றும சசாந்த 

வசாழ்க்மகயில் நடப்பதசால் 

சமணபனன்றும பசாப 

குறறங்கமள விலக்கி 



வருகிறபடியசால் 

பி...ஜிதசாபவன்றும 

அமழக்கப்படுவசான் மனவசாக்கு 

கசாயத்தசால் ஜீவர்களுக்கு யசாபதசாரு

துன்பமும பசய்யசாதிருப்பவன் 

எவயனசா

அவயன பிரைசாஹ்மணன்... உலகப் 

பற்றற்றவனும ஏமழயுமசாய் 

இருப்பவன் எவயனசா அவயன 

பிரைசாமணன்” (புத்தயவதம 121-

122).

என்பறல்லசாம பிரைசாமணனுக்குரிய இலக்கணம 

கூறப்பபறுகிறது. “பிக்கு வர்க்கம” எனும 

பகுதியில் யசார் உண்மமயசான பிக்கு என்பது 

வமரையமற பசய்யப்படுகின்றது.



எவபனசாருவன் மகமயக் கசாத்துக் 

பகசாளபவனசாயும கசாமலக் 

கசாத்துக் பகசாளபவனசாயும 

வசாக்மகக் கசாத்துக் 

பகசாளபவனசாயும சகலத்மதயும 

கசாத்துக் பகசாளபவனசாயும 

தனக்குள ஆனந்தத்மதயும 

சசாந்தத்மதயும அமடந்தவனசாயும 

ஏகசாந்தமசானவனசாகவும 

ஆறுதமல உமடயவனசாகவும 

இருக்கின்றசாயனசா அவயன பிக்கு. 

எவபனசாருவன் நசாமரூபமசாம 

யதகத்மதயும சித்தத்மதயும ஒரு 

பபசாருட்டசாக மதியசாதும யமலும 

யமலும பபசாருள யசர்க்கும 

அவசாவில்லசாமலும யமலசான 



பதவிமய நசாடுகின்றசாயனசா 

அவயன பிக்கு (ஆதியவதம 124).

புத்தயபசாதமனமய விரிவசாகத் தரும இக்கசாமத,

பதய்வம பதளிமின் பதளிந்யதசார் 

யபணுமின்

பபசாய்யுமரை, அஞ்சுமின் 

புறஞ்பசசால் கூறன்மின்

ஊனுன் அகற்றுமின் 

உயிர்க்பகசாமல அஞ்சுமின்

..........................................

மல்லல்மசா ஞசாலத்து வசாழ்வீர் 

ஈங்பகன



என்னும சிலப்பதிகசாரை வரிகமள யமற்யகசாளசாகத் 

தருகிறது. (ஆதியவதம 135).

புத்த சரிதத்தின் பத்பதசான்பதசாம கசாண்டம 

புத்தரும அவர் தந்மதயும சந்திக்குமயபசாது 

புத்தர் தமது தந்மத தமமம இன்னும 

மகனசாகயவ கருதும எண்ணத்மத மசாற்ற 

யவண்டுபமன எண்ணிப் பல வித்மதகமளக் 

கசாட்டி அவமரை வியக்கச் பசய்ததசாகக்கூறும. 

தசாசரின் “தந்மதக்கு மமந்தன் குருவசாய 

கசாமத”யில் இத்தமகய கசாட்சி எதமனயும 

யசர்க்கசாமல் தந்மதக்கு மகன் பபளத்த 

தன்மத்மதப் யபசாதித்ததசாகவும அதனசால் அவர் 

“தகப்பன் சுவசாமி” என்றும “பிதசா விதசாதசா” 

என்று அமழக்கப்பட்டதசாகவும கூறுவசார் 

(ஆதியவதம 140). புத்தர்- அயசசாதமரை சந்திப்மப 

உளளத்மத உருக்கும ஒரு சிறு நசாடகமசாகயவ 

உருவசாக்குகின்றசார் தசாசர்.



ததசாகதர் தனது தந்மதக்கு 

ஞசாயனசாபயதசம பசய்துவிட்டு 

அயசசாதமரை வசாசம பசய்யும 

இடத்மத நசாடி வசாயிற்படியில் 

நின்று ததசாகதன் 

வரைலசாயமசாபவன்றசார். யதவிகசா 

யலசாத்திரைம தமடயின்றி வரைலசாம 

என்னும மிருது வசாக்கு 

எழுமபிற்று. அதமன வினவிய 

பகவன் அமறக்குள பசன்று 

அயசசாதமரைமய

யநசாக்கி அமயம! சுகயமசா 

பவன்றசார். அயசசாதமரையயசா நமது 

ஐயன் பசாதத்மத இறுகப்பற்றி 

ஐயயன! உமது கருணசா 

யநசாக்கத்தசால் இமமட்டும சுகயம 



பயன்றசாள. அமயம! யசாபதசாரு 

துக்கமும இல்மலயயசா பவன்றசார்.

ஐயய! உமமமப் பிரிந்த துக்கம 

ஒன்யறயன்றி யவறு துக்கம 

யசாதும அறியயன் என்றசாள.

ததசாகதர் சகலருக்கும யதசான்றி 

நமக்குத் யதசான்றசாமல் 

இருக்கின்றசா யரைபயன்று 

துக்கித்தசாயசா என்யறல் ததசாகதர் 

யதசாற்றயம மமறந்து 

விட்டபதன்று துக்கித்தசாயசா 

பவன்றசார்.

உலபகங்கும சத்தியதருமமசாம, 

அமுதத்மத ஊட்டிவரும ஐயன் 

உடனுயிர் பபசாருந்தி வசாழ்ந்த 



அடியசாளுக்கு அப்யபரின்ப 

அமுமத ஊட்டசாது பிரிந்து நின்ற 

குமறயய பபருந்துக்கத்தில் 

ஆழ்த்தியபதன்றசாள.

அமயம, நீவிர் யதசான்றிக்பகடும 

சிற்றின்பமசாம உலகவிச்மசமய 

ஆசிக்கின்றசாயசா அன்யறல் 

அன்றும பகடசாமல் நித்தியமசாம 

யபரின்ப சதசா சுகத்மதயும 

பதரிந்து பகசாளள ஆசிக்கின்றசாயசா 

என்றசார்.

ஐயயன! சதசாசுக நித்ய தன்மமசாம 

யபரின்பத்மதயய பதரிந்து 

பகசாளள ஆசிக்கின்யறபனன்றசாள 

(ஆதியவதம 140).



புத்தர் தமது தந்மதக்கு ஞசாயனசாபயதசம 

பசய்தயதசாடல்லசாமல் மமனவிக்கும மகனுக்கும

ஆறுதல் கூறி அறபநறியுமரைத்துப் 

புத்ததன்மத்தில் யசரைச் பசய்கிறசார் (ஆதியவதம 

143) என்று தசாசர் எழுதிச்பசல்வது புத்தரின் 

கருமண உளளத்மத எடுத்துக்கசாட்டயவ.

புத்தர் கமலகள யசாவற்றிலும வல்லவர், 

கமலகள பலவற்றின் யதசாற்றத்திற்கும அவயரை 

மூலம என்று சுட்ட விருமபும தசாசர் 

அதற்யகற்பச் சில கசாமதகமள அமமத்துக் 

பகசாளகிறசார். “பரைத்துவசாசருக்குப் பிணிக்குத் தக்க

ஓடதிகள யபசாதித்த கசாமத”யில் தசாசரின் 

மருத்துவ அறிவும 

பளிச்சிடுகின்றது.மருத்துவத்யதசாடு புத்த 

தன்மமும முமறயசாக இமணக்கப்படுகிறது.



பகவன் பரைத்துவசாசமரை யநசாக்கி 

அன்பயன! உமக்குள எழும 

ரையசசாகுண, தயமசாகுண, 

சத்துவகுணம என்னும 

முக்குணத்திரைய கசாம, பவகுளி, 

மயக்கங்கமளக் கசாரைணமசாகக் 

பகசாண்டு எழுஉம 

முக்குற்றங்கயள வசாத, பித்த, 

சியலத்துமம என்னும மூவியசாதி 

பீடமசாகி வசாதத்தசால் ஆயிரைத்து 

ஐந்தசாறு வமகத் யதசாற்றங்களும 

பித்தத்தசால் ஆயிரைத்து 

ஐந்நூற்றுநசாற்பது வமகத் 

யதசாற்றங்களும சியலத்துமத்தசால் 

ஆயிரைத்து நசானூற்று எட்டுவமகத் 

யதசாற்றங்கமளயும உண்டு பசய்து 

மக்கமள மசாளசாத்துன்பத்திற்கு 



ஆளசாக்கி மடித்து வருகின்றது. 

இத்தியசாதி வியசாதிகளின் 

யதசாற்றத்திற்கும உபசாமதக்கும 

மக்கள அவசாக்கயள கசாரைணமசாகும

(ஆதியவதம 147).

உமக்குளள அன்மப நீடிக்கச் 

பசய்தும, உமக்குளள சசாந்தத்மத 

நீடிக்கச் பசய்தும உமக்குளள 

ஈமகமய நீடிக்கச் பசய்தும 

இருப்பீரைசாயின் உமக்குளள 

தீங்குகள உமமமயறியசாமல் 

நீங்கும (ஆதியவதம 153)

“குருச்யசத்திரை கசாமத”யில் கசாயசா சமசாதி, 

யவதனசா சமசாதி, சித்த சமசாதி, தமம சமசாதி ஆகிய 

நசான்கு வித சமசாதிகமளப் பற்றியும விளக்கங்கள



தரும தசாசர் ஓரிரைண்டு இடங்களில் பசாலிபமசாழி 

மூலங்கமளயும தருகிறசார்.

ஓ! சயகசாதிரைர்கயள! சயகசாதிரைன் 

ஒருவன் யதகவிஷயத்தில் 

ஜசாக்கிரைமதயும ஊக்கமும 

அறிவும ஆரைசாய்ச்சியும 

உமடயவனசாகவும கசாமமும 

துயரைமும அற்றவனசாயும உணர்ச்சி

விஷயத்தில் ஜசாக்கிரைமதயும 

ஊக்கமும அறிவும ஆரைசாய்ச்சியும 

உமடயவனசாகியும கசாமமும 

துயரைமும அற்றவனசாயும 

மனவிஷயத்தில் ஜசாக்கிரைமதயும 

ஊக்கமும அறிவும ஆரைசாய்ச்சியும 

உமடயவனசாகியும 

பூதவிஷயங்களில் ஜசாக்கிரைமதயும 

ஊக்கமும அறிவும ஆரைசாய்ச்சியும 



உமடயவனசாகியும கசாமமும 

துயரைமும அற்றவனசாகவும 

இருந்து சிந்திப்பயத நற்கமடபிடி 

அல்லது நல்தியசானம 

என்னப்படும (ஆதியவதம 186).

“தர்ம சக்ரை பிரைவர்த்தன கசாமத”யில் பபளத்தர்கள

யபசாற்றிய புத்தசாங்க சரைணம, தர்மசாங்க சரைணம, 

சங்கசாங்க சரைணம எனும மூன்மறயும திரி 

ரைத்னங்கபளன்றும மூன்று கீமதகபளன்றும 

பபயரிட்டுப் பசாலிமூலத்மதயும பமசாழி 

பபயர்ப்மபயும தசாசர் தருவசார்.

புத்தம

மனுக்களில் பபருமமயும 

அருமமயுமசான ஆசசானும 

பகவசான் சசாக்மகய முனிவர் 



சகலருக்கும குருவசாக விளங்கி 

உலகில் முடிக்க யவண்டியமத 

முடித்துக் கமரையயறி 

நிருவசாணமமடந்த 

மங்கலகரைமசான புத்தபிரைசாமன 

யசாங்கள துமணக் பகசாளகியறசாம.

தமமம

கசாமம, அவசா, துக்கம 

இமவகளினின்று விலகிச் 

பசய்யும தருமமும அழியசா 

தருமமும குற்றமற்றதும 

மதுரைமசானதும பதளிவசானதும 

தருக்க ரீதியசானதுமசான தருமத்மத 

யசாங்கள துமணக் பகசாளகியறசாம.

சங்கம



எட்டு மசார்க்கங்கமள 

உமடயவர்களும நசான்கு வித 

வசாய்மம உமடயயசார்களும 

தர்க்கத்தில் யதர்ந்து அதன் 

பலமனக் கண்டமடந்த சங்கத்மத

யசாங்கள துமணக் பகசாளகியறசாம 

(புத்தயவதம 196).

இவற்மறயய உண்மமயசான கீமதகள என்று 

தசாசர் கருதி அறிமுகப்படுத்துவசார்.

“யகசாசல நசாட்டரைசன் கசாமத”யில் புத்தமரை நசாடி 

வந்த யகசாசல நசாட்டு மன்னனுக்கு அவர் கூறும 

பசறிவசான அறவுமரைகமளக் கசாணலசாம.

மரைமசானது பற்றிபயரியுங்கசால் ஓர் 

பட்சியும அதனருகில் 

அணுகசாமல் திமகப்பதுயபசால் 



யகசாபசாக்கினி, கசாமசாக்கினி, 

யலசாபசாக்கினியசால் பற்றிபயரியும 

உளளத்தின்கண் உண்மமயசரைசாது 

திமகத்துப் யபமதமமயசால் 

பிறப்புண்டசாகிப் பிணி, மூப்பு, 

சசாக்கசாட்டிற்கு இழுத்துப் பின்னும

துக்கத்திற்கு ஆளசாக்கும 

(ஆதியவதம 198)

சந்தக் குழமபியலசார் பசாதமும 

அக்கினிக்குண்டத்தில் ஓர் 

பசாதமும மவத்துக் 

பகசாண்டிருப்பதுயபசால் 

இன்னின்னது தீயச் 

பசயல்கபளன்றும இன்னின்னது 

நியசாயச் பசயல்கபளன்றும 

பகுத்துணர்ந்து தீயச் 



பசயலசாலுண்டசாகும தீவிமனப் 

பயனசாகும பிறப்மபயும 

இறப்மபயும அறுத்து 

நற்பசயலசால் எழூஉம நல்விமனப்

பயனசாகும பரி நிருவசாண நித்திய 

வசாழ்மவப் பபறுவசாய் 

(ஆதியவதம 201).

“கலஹ விவசாத கசாமத” யசார் யசாமரைபயல்லசாம 

பிரைசாமணன், சமணன், நசாகன், அரைஹத்து, 

பரிபசாஜகசா, தீரைன், குஸலன், முனி, மஹசாபிக்கு 

பவன்று அமழக்கலசாம என்று பசாலி 

யமற்யகசாளகளுடன் விளக்கும. உலமகப் 

பமடத்த இமறவன் ஒருவன் உண்டசா, 

இல்மலயசா? ஆன்மசா எத்தமகயது? பிரைமம 

அதுவசா, இதுவசா? என்பன யபசான்ற 

யகளவிகமளக்யகட்டு யசாரும புரிந்து 



பகசாளளமுடியசாத விமடகமள அளிக்கசாமல் 

எளிய மக்கள வசாழ்க்மகமய எவ்வசாறு 

வசாழயவண்டும என்பதற்கசான பநறிமுமறகமள 

எளிய முமறயில் புத்தர் பலருக்கும எடுத்துச் 

பசசால்கிறசார். இல்லறத்தசார், துறவறத்தசார் ஆகிய 

இருசசாரைசாரும, எப்படியிருக்க யவண்டுபமன்று 

பதளிவசாகச் பசசால்லப்படுகிறது.

ஓ! சயகசாதரைர்கயள! தகசாத 

கசாலங்களில் பவளியய 

பசல்லசாமலும குறித்த யநரைத்தில் 

பிச்சசா பசாத்திரைத்மதக் கரைத்தியலந்தி

கிரைசாமங்களுக்குச் பசன்றும, 

பிச்மச வசாங்குங்கசால் இவர்கள 

ஏமழ, இவர்கள தனவசான் என 

நிமனயசாது சமமனதுடனும பிச்சசா

பசாத்திரைத்மதக் கரைத்தில் ஏந்திச் 

பசல்லுங்கசால் இந்த இல்லத்தில் 



நமக்கு நல்லுணவு கிமடக்கும, 

இந்த இடத்தில் நல்லுணவு 

கிமடக்கசாபதன்னும 

அபிப்பிரைசாயத்துடன் 

பசல்லசாமலும சசாவகர்களசாம 

குடுமபிகள அன்புடன் அளித்த 

உணமவப் பிச்சசாபசாத்திரைத்தில் 

வசாங்கிய பின் திருமபுங்கசால் 

இன்னின்ன இல்லத்தில் 

இவ்விவ்வமகத்தசான 

பதசார்த்தங்கள,

இவ்விவ்விதமசான குடுமபிகளசால் 

அளிக்கப்பட்டனபவன 

நிமனயசாது நடக்கும யபசாயத 

மூன்று அடிதூரைத்தில் தமல 

குனிந்து ஒயரை பசார்மவயுடனும 



ஒயரை மனத்துடனும பசன்று 

யசர்ந்த பின் இவ்வுணயவசா 

இருமபுத்துசாமள ஒத்தது. 

இத்தமகய உணயவசா 

பசிபயன்னும யநசாய்க்கு மருந்து 

எனச் சிந்தித்துக் பகசாண்டும 

புசித்தபின் ஒரு தனிமமயசான 

இடத்தில் பசன்று தசான் 

வருங்கசால் மனம எந்பதந்த 

விடத்தில் தவறிச் பசன்றயதசா, 

அமவகமளத் தியசானத்தில் 

சிந்தித்து மறுபடியும 

அவ்வமகத்தசான பசார்மவயில் 

மனத்மதச் 

பசலுத்தசாதிருக்குமபடித் 

திருத்தியபின் தன்னில்தசாயன 

விழிப்புடன் தியசான சமசாதியில் 



இருப்பவர் எவயரைசா அவமரையய 

முனி என்று அமழக்கலசாம 

(ஆதியவதம 207).

“தந்மதயின் இரைண்டசாவது தரிசன கசாமத”யில் 

புத்தரும அவர்தந்மதயும சந்தித்துப் யபசுவமத 

ஓர் அரிய நசாடகக் கசாட்சியசாக மசாற்றுகிறசார் தசாசர். 

இத்தமகய சந்திப்பும அசுவயகசாசரின் புத்த 

சரிதத்தில் இடமபபறவில்மல.

சக்கரைவர்த்தியசாரும 

தனக்குளளிருந்த வியசாதியின் 

உபத்திரைவம நீங்கித் திருமகமன 

விழித்துப் பசார்த்து அருமம 

மமந்தயனபயன்று 

அமழக்கலசாயமசா பவன்று 

சிந்தித்தசான். மறுபடியும தன்மனத்

யதற்றிக்பகசாண்டு நசாம 



அவருக்குப் பிதசாவசாயினும நமக்கு

அவர் ஞசானப்பிதசாவசாம 

தசாதசாவசாச்சுயத அவமரை மமந்தன் 

என்று அமழக்கலசாயமசா பவன்று 

மருண்டசான். அவரைது முக 

யதஜமசக் கண்டு 

ஆனந்தக்கண்ணிமரைச் 

பசசாரிந்தசான்.

சுத்யதசாதயச் சக்கரைவர்த்தியின் 

இத்தியசாதி எண்ணங்களின் 

உதயங்கமளயும 

ஒடுக்கங்கமளயும உளளுணர்ந்த 

ஒப்பிலசாவப்பன் சுத்யதசாதயன் 

அருகில் பசன்று ஐயயன யசாது 

குமறபயன்று வினவினசார் . . .



ஐயயன! யதசாற்றும பபசாருட்கள 

யசாவும பகடும என்பமதத் 

பதளளறத் பதளிந்து பகசாண்டீரைசா 

இல்மலயசாபவன்றசார். தசாதசா 

பதரிந்து பகசாண்யடன், பதரிந்து 

பகசாண்யடன் என்று கூறினசான்.

நீவிர் பதரிந்து பகசாண்டது 

திண்ணமசாயின் உமது 

யகசாரிக்மகமய மறந்து விடுவயத 

மகிழ்ச்சியசாகும என்று 

கூறியவுடன் கத்யதசாதயச் 

சக்கரைவத்தியின் யபச்சும மூச்சும 

ஒடுங்கிப் பியரைதமசானசார் 

(ஆதியவதம 210-11).



இமத அடுத்து வரும கசாட்சி வியப்புக்குரியது. 

இறந்த அரைசனின் உடமலச் சுடமலக் பகடுத்துச் 

பசன்று தகனம பசய்யும யபசாது அயசசாதமரையும 

இரைசாகுலரும சங்கத்தவர்களும உறவினர்களும 

சூழ்ந்து நின்றசார்கள.

தகனக்கசாட்சிமயக் கண்டு நின்ற 

ததசாகதர் சுத்யதசாதய மறுமம 

பிறப்பறுயமசா அறசாயதசா பவன்று 

உளளத்துணர்ந்து அறுபமன்னும 

யதசாற்ற உணர்ச்சியசால் 

ஆனந்தமுற்று மமலமகள 

அயசசாதமரையும மற்றுமுளயளசாரும

கசாண, தகன குண்டத்மதச் சுற்றிச் 

சுற்றித் தனது ஏக சமடயுமட 

துலங்க இவ்வுரு ஆயணசா 

பபண்யணசா என்று கலங்கச் 



சுடமலயில் நடனமசாடினசார் 

(ஆதியவதம 211).

தந்மதக்கு மறுபிறவியில்மல பயன்பதறிந்து 

தனயன் மகிழ்ச்சிக் கூத்தசாடியதசாகவும 

அதனசாயலயய அவர் நடரைசாசபனன்றும 

சுடமலயசாடி பயன்றும 

அமழக்கப்பட்டசாபரைன்றும பசசால்லி இக்கசாமத 

முடிகிறது. இந்நிகழ்ச்சிப் படப்பிடிப்பில் 

அயசசாதமரை “மமலமகள” என்று 

அமழக்கப்படுவது கவனத்தில் பகசாளளத்தக்கது.

குடுமபிகளுக்கு அறவுமரை கூறவிமழயும தசாசர் 

“சிகசாளசா விசசாரிமணக் கசாமத”மய அதற்குப் 

பயன்படுத்திக் பகசாளகிறசார். சிகசாளன் என்னும 

குடுமபிபயசாருவன் புத்தமரை வணங்கிக் 

“குடுமபிகளசாகிய எங்களுக்குப் 

பசாபகர்மங்கமளப் யபசாதித்துக் கசாத்தல் 



யவண்டும” என்று இமறஞ்ச அவர் (1) 

உமமமயடுத்திருக்கும சீவர்களின் மீது அன்பு 

பசாரைசாட்டசாது பகசாமல புரிவது பசாவம (2) ஒருவன்

மனம உவந்து உனக்கு ஈயசாத பபசாருமள 

அபகரிப்பது பசாவம (3) தன் தசாரைம இருக்கப் பிறர்

தசாரைம இச்சிப்பது பசாவம (4) தசாம பசசால்லும 

சங்கதிகள யசாவும பபசாய்பயன்று அறிந்தும 

அவற்மறப் யபசுதல் பசாவம என்று கூறுவயதசாடு 

அமமயசாது (1) புத்திமய மயக்கும களமள 

அருந்தும பசாவக் கிமளகள (2) யசசாமயபறியசாய்த் 

பதருக்களில் உலசாவுவதினசால் உண்டசாகும 

பசாவக்கிமளகள (3) நடனம, பசாட்டுக்கச்யசரி 

ஆகியவற்றசால் உண்டசாகும பசாவக் கிமளகள (4) 

குடுமபிகளுக்குச் சூதசாட்டத்தசால் விமளயும 

பசாவக் கிமளகள (5) யசசாமயபறிகளுடன் யசர்ந்து 

பழகுவதசால் உண்டசாகும பசாவக்கிமளகள 

ஆகியவற்மறபயல்லசாம பட்டியலிட்டு 



விளக்குவசார். யசார் யசாமரை நண்பர்களசாகக் 

பகசாளளலசாம, யசார் யசாமரைத் தளள யவண்டும, 

பபற்யறசார் மக்களுக்குச் பசய்யயவண்டியமவ, 

மக்கள பபற்யறசாமரை ஆதரிக்க 

யவண்டியமுமறகள, ஆசிரியனுக்குத் 

யதமவயசான சிறப்புகள, மசாணவர்கள ஒழுக 

யவண்டிய பநறிகள, கணவன் மமனவிமய 

எவ்வசாறு நடத்த யவண்டும, மமனவி 

கணவனிடம நடந்து பகசாளள யவண்டியமுமற, 

குடுமபத்தசான் தன்மனச் சசார்ந்தசார்க்குச் பசய்ய 

யவண்டியமவ, குடுமபத்தசானுக்கு அவனது 

உறவினர் பசய்ய யவண்டியமவ, எசமசானன் 

யவமலயசாட்கமள எவ்வசாறு நடத்த யவண்டும, 

யவமலயசாட்கள எசமசானனிடம எவ்வசாறு 

நடந்து பகசாளள யவண்டும, பிக்குகளுக்கு 

அடியவர்கள ஆற்ற யவண்டிய கடமமகள, 

அடியவர்களுக்குப் பிக்குகள யபசாதிக்க 



யவண்டிய அறவுமரைகள என்னும தமலப்புகளில்

புத்தர் நீண்ட உமரைபயசான்று ஆற்றுவதசாக 

இக்கசாமத அமமகிறது.

“மத்திம பதிபதசா கசாமத” யபமதமம, பசய்மக, 

உணர்ச்சி, அருவுரு, வசாயில், ஊறு, நுகர்ச்சி, 

யவட்மக, பற்று, கருமத்பதசாகுதி, பிறப்பு 

ஆகியமவ ஒன்றிலிருந்து ஒன்று உண்டசாகின்றன 

பவன்றும பிறப்பிலிருந்து மூப்பும, மரைணமும, 

வலியும, அழுமகயும, துன்பமும, கவமலயும 

ஏக்கமும உண்டசாகின்றனபவன்றும விளக்கும. 

“சதுர் பரைமசார்த்த கசாமத” மனம, மனத்தின் 

ஆற்றல், உருவம, நிருவசாணம ஆகிய நசான்கு 

வமகப் பரைமசார்த்தங்கள பற்றிப் யபசும. 

“கன்மகசாமத” யபரைசாமசயசால் பசய்யப்படும 

கன்மங்கள, பமகயசால் பசய்யப்படும 

கன்மங்கள, பசறுக்கசால் பசய்யப்படும 

கன்மங்கள, யபரைசாமச யற்றுச் பசய்யப்படும 



கன்மங்கள, பமகயற்றுச் பசய்யப்படும 

கன்மங்கள, பசறுக்கற்றுச் பசய்யப்படும 

கன்மங்கள என்று கருமங்கமளப் பட்டியலிடும; 

ஒருவன் பலபிறவிகளில் தசபசாரைமிமதகளசாம 

தசானம, சீலம, நிக்கஹமசா (பிறர் நலமனயய 

கருதுதல்), பிரைஞ்ஞசா (ஞசானத்மத விருத்தி 

பசய்தல்), வீரியசா (துய்மம பபற அச்சமின்றிச் 

சிந்தித்துத் பதளிதல்), சசாந்தி (அன்பு பசாரைசாட்டிச் 

சினம பகசாளளசாதிருத்தல்), சத்யசா (சத்தியத்மதக் 

மகப்பற்றல்), அதிஷ்டசானசா (நல்வழியிலிருந்து 

பிறழசாமலும அவசாக்கமள எழவிடசாமலும 

இருத்தல்), மமத்ரீ (தசாய் தன் ஒயரை மகமனக் 

கசாப்பசாற்றுதல்யபசால் எல்லசாவுயிர்களிடத்தும 

கருமண கசாட்டல்), உயபட்சசா (நண்பமனயும 

பமகவமனயும ஒயரை விதமசாகப் பசாவித்தல்) 

ஆகியவற்மறத் தன் நமடமுமற வசாழ்க்மகயில் 

மகக்பகசாண்டசானசானசால் அரைகத்து நிமலமய 



அமடவசான் என்றும எடுத்துமரைக்கும 

(ஆதியவதம 243).

புக்க சதி துறவு பூண்ட கசாமத (1) களவு 

பசய்யசாமம (2) களளருந்தசாமம (3) பபசாய் 

பசசால்லசாமம (4) பிறன் மமன நயவசாமம (5) 

பகசாமல பசய்யசாமம (6) அகசால உணவு 

அருந்தசாமம (7) இமச, வசாசமன, கூத்து 

ஆகியமவகளுக்கு இடங்பகசாடசாமம (8) 

உயர்வசான படுக்மகயின்யமல் துயிலசாமம ஆகிய

எட்டுச் சீலங்கமள வற்புறுத்தும.

“பிருமன் தரிசன கசாமத” ஒரு தனித்தன்மம 

பகசாண்டது. சங்க இலக்கியம கூறும ஐந்நில 

மக்களின் வசாழ்க்மக முமறகமள இக்கசாமத 

விளக்கும. புத்தர் பசாமலவனம பசன்று 

அங்குளள மக்களுக்குக் கண்ணசாடி பசய்யும 

பதசாழிமலக் கற்றுத் தருகிறசார். குறிஞ்சி நிலம 



யசர்ந்து அங்கு வசாழும குறவர்கள பகசாமலத் 

பதசாழில் புரியசாது கனிகசாய் கிழங்கு 

யபசான்றவற்மறயும தசானியங்கமளயும உண்டு 

வசாழ யவண்டும என்று அவர்களுக்கு அறிவுமரை 

கூறுகிறசார். முல்மல நிலம அமடந்து அமமக்கள 

பகசாண்டுவந்த பசாலில் பநய்யும, தயிரும 

கலந்திருப்பது கண்டு அவற்மறப் பிரிக்கும 

வமகமயக் கற்பிக்கிறசார். மருத நில மக்களுக்குப்

பயிர்த் பதசாழில் பயிற்றுவிக்கிறசார். பநய்தல் நில 

மக்களுக்கு மீன் பிடிப்பமதக் மகவிட்டு முத்து, 

பவழம, சங்கு, உப்பு ஆகியவற்மற விற்று 

வசாழுமசாறும யபசாதமன பசய்கிறசார். இவ்வசாறு 

ஐந்து நில மக்களின் வசாழ்க்மகமயப் படம 

பிடித்துக் கசாட்டுமயபசாது “அருங்கமலச் பசப்பு”,

“அயசசாதமரை பநஞ்சுவிடுதூது” ஆகிய தமிழ் 

இலக்கியங்களிலிருந்து தசாசர் பபசாருத்தமசான 

யமற்யகசாளகமளத் தரைக் கசாணலசாம.



“மஹசா மங்கள கசாமத”யில் புத்தர் 

ஆசிரைமவசாசிகளுக்கு எது மங்களம என்று 

விளக்குமுகத்தசான் எப்படி அவர்கள வசாழ 

யவண்டும என்பமதத் பதரிவிக்கிறசார்.

சமணீர்கசாள! உலக மசாக்கள 

தங்கள தங்கள இல்லங்களில் 

வசாமழ, கமுகு, பலசா 

முதலியமவகமள நசாட்டி சகல 

வசாத்தியங்களும முழங்க சிலர் 

துக்கத்திலும சிலர் ஆனந்தத்திலும

சிலர் சுகதுக்கக் கலப்பிலுமிருந்து 

வரும பசயமல மங்கள 

கசாலபமன்றும 

மங்களகரைபமன்றும கூறுவசார்கள. 

அஃது அகுஸல கர்மங்களசாகும. 

அதசாவது, பசாமபின் வசாய்ப்பட்ட 

யதமரை எறுமமபப் 



பிடித்துண்பதற்கு ஒக்கும. 

குஸ்லகன் மங்களசாவது 

யசாபதனில் ஒரு குடுமபத்தில் 

சதியும பதியுமசாகிய இருவர் 

மனம ஒன்றசாகவும களங்கமற்ற 

பநஞ்சினரைசாகவும இருந்து இல்லற்

தருமத்மத நல்லறமசாக நடசாத்தி, 

சருவ சீவர்களுக்கும 

உபகசாரிகளசாக விளங்கி 

சத்தியதன்மத்தில் 

நடப்பசார்களசாயின் 

அச்பசயமலயய மகசா 

மங்களபமன்று கூறப்படும 

(ஆதியவதம 259).

“உபயதச கசாமத”யில் புத்தர் பிக்குகமள 

அமழத்து “உட்கசாரும யபசாதும 



எழுந்திருக்குமயபசாதும நடக்குமயபசாதும அன்பு 

மயமசாக உட்கசாருங்கள, அன்பு மயமசாக 

எழுந்திருங்கள, அன்புமயமசாக நடவுங்கள” 

என்று அறிவுமரை கூறுவசார்.

“சுவர்க்க கசாமத” இரைசாஜ கிருகத்மத அடுத்திருந்த

ஒரு சிற்றுசார் மக்கள ததசாகதரின் உபயதசம 

பபற்றுச் சமண நிமலபயய்தி சத்துவசதசானத்தில் 

நிமலத்து விட்டதசாகச் பசசால்லும. “பரிநிருவசாண

கசாமத”யில் புத்தர் தமது அடியசார்களசாகிய 

ஆனந்தமனயும பிருங்கிமயயும சத்தியசங்கத்து 

அடியசார்கமளயும அமழத்துப் 

பரிநிருவசாணத்மத விளக்குவசார். தசாம 

பரிநிருவசாணம அமடயுங்கசாலம பநருங்கி 

விட்டபதன்றும அவர்கள யசாவரும அதன் 

அந்தரைங்க ஒளியின் பிரிமவயும அதன் 

இன்பத்மதயும துய்த்துப் பிறவிமய அறுத்து 

நித்திய வசாழ்வில் நிமலக்க யவண்டுபமன்றும 



வசாழ்த்துவசார். மமலவசாழ் மக்களுக்கும 

ஆனந்தனுக்கும புத்த தன்மத்மதயும, யசணிபன் 

என்னும அரைசனுக்குக் குடுமப தன்மத்மதயும 

யபசாதிப்பசார். இக்கசாமதயில் ஒரு மகிழ்வூட்டும 

நசாடகக்கசாட்சி இடம பபறுகிறது. துறவறம 

யமற்பகசாளள விருமபும ஒருவன் தன் குருயவசாடு

மண்டபத்திற்குள நுமழந்து பபளத்த பிக்குவசாம 

“திரிபிடகசாச்சசாரி பிரைதசான நசாயகருக்கு” முன் 

வணங்கிபயழுந்து பசய்ய யவண்டிய 

சடங்குகமளயும பபற யவண்டிய 

உபயதசங்கமளயும அழகிய உமரையசாடல்கள 

விளக்கும. இமதயடுத்து வரும கசாட்சி 

உளளத்மத உருக்குவதசாகும. யசாவரும 

பரிநிருவசாணம அமடந்து பிறவி துக்கத்மத 

ஒழித்துக் பகசாளளுங்கள என்று கூறி அடங்கிய 

நிமலயில் புத்தர் இருக்குமயபசாது விதர்ப்ப 

நசாட்டு மன்னனும அவன் அமமச்சனும அவமரை 



அணுகி “எங்கமளக் கசாப்பசாற்றும பபசாருள 

யசாயதனும உண்டசா இல்மலயசா” பவன்று 

யகட்பசார்கள. இமறவன் என்று ஒருவன் உண்டசா 

பவனும இக்யகளவிக்குப் புத்தர் தரும 

விமடயசாக அயயசாத்திதசாசர் கூறுவது ஆழ்ந்த 

சிந்தமனமயத் தூண்டுவது.

உண்படன்பமத உங்கள 

உளளத்திலும 

இல்மலபயன்பமதத் யதசாற்றும 

பபசாருள க்ஷணத்திற்கு க்ஷணம 

அழிதலிலும அறிந்து 

பகசாளளலசாம. அன்மனயசானவள 

குழந்மதக்கு அன்னம 

ஊட்டுவசாள. அதமன விழுங்கித் 

தன்மனப் யபசாஷித்துக் பகசாளள 

யவண்டியது குழவியின் 

பசயலசாகும. அது யபசால ததசாகதர் 



தசான் கண்டமடந்த சுகவழிமயப் 

யபசாதிப்பசார். நீங்கயளசா 

அவ்வழியில் பசன்று சுகமுற்று 

உண்டசா இல்மலயசாபவன்பமத 

உங்களுக்குள நீங்கயள உணர்ந்து 

பதளிந்து பகசாளள யவண்டும. 

உண்படன்னியலசா 

விசசாரைமணயற்ற யசசாமபலசால் 

எங்குண்டு என்னும எதிர்வினசாத் 

யதசான்றும. இல்மலபயன்னியலசா 

மயகசாத்மத்தச் யசசாமபலசால் 

யசாதுக்கில்மலபயன்னும பதில் 

பமசாழித்யதசான்றும. ஆதலின் 

உண்படன்பமத அவனவன் 

உளளத்திலும இல்மலபயன்பமத

அவனவன் விசசாரைமணயிலுயம 

பதரிந்து பகசாளள யவண்டியது 



இயல்பசாபமன்று தனது இரு 

கண்கமளயும மூடி மசார்கழி 

மசாதம பபளர்ணமி திதி 

திருவசாதிமரை நட்சத்திரைத்தில் 

பரிநிருவசாணம அமடந்துவிட்டசார்

(ஆதியவதம 286).

அஸ்வயகசாசரைது புத்த சரிதம புத்தரின் 

இறப்பிற்குப் பின் அவருமடய உடல் 

எரியூட்டப்பட்டபதன்றும எலுமபுகமள 

நிமனவுச் சின்னங்களசாகக் பகசாளள விருமபிய 

அரைசர்களுக்கும மல்லர்களுக்கும பபரும யபசார் 

நடக்க விருந்தபதன்றும துயரைசாணன் என்னும 

பிரைசாமணன் தமலயிட்டு அவர்களுக்கு அறவுமரை 

கூறி அப்யபசாமரை நிறுத்தி அவர்கபளல்லசாம 

அவற்மறப் பகிர்ந்து பகசாளள வழி 

பசய்தசாபனன்றும கூறும. இக்கமதக்கு ஒரு 



கசாண்டம புத்த சரிதத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுளளது. 

தசாசயரைசா பரிநிருவசாண கசாமதமய இறுதிக் 

கசாமதயசாக்கி அஸ்திகளுக்கசான தகரைசாறு 

அரைசர்களுக்குள நிகழ்ந்ததசாகவும அதமன 

அரைஹத்துகளசாம அந்தணர்கள தீர்த்து 

மவத்தசார்கபளன்றும ஒரு சில வரிகளில் 

பசசால்லி முடிப்பசார். சசாக்மகயக் 

குடுமபத்தினருக்கு விபூதி பூசும பழக்கம 

எவ்வசாறு ஏற்பட்டபதன்பமதயும இங்கு 

விளக்குவசார்.

சிறு பபட்டியிலுளள மசாபூதியசாம 

சசாமபமலச் சற்குருவின் 

சிந்தமனயும தருமமும 

மசாறசாதிருக்க புத்த, தன்ம, 

சங்கபமன்னும மூன்மறயும 

சிந்தித்து மூன்று யகசாடுகளசாக 

பநற்றியில் பூசி அவ்விடம 



மிகுந்து கிடந்த சந்தனக் 

கட்மடகமளயும எடுத்து 

அரைகத்துகளசாம பதன்புலத்யதசார் 

உத்தரைவின்படி உமரைத்துப் புருவ 

மத்தியில் பபசாட்டிட்டு 

புருயஷசாத்தமமனச் சிந்திக்குமபடி

ஆரைமபித்துக் பகசாண்டசார்கள.

சசாக்மகய வமிச வரிமசயயசார் 

சற்குருமவத் தரிசனம 

பசய்தவிடத்துளள மகசாபூதியசாம 

சசாமபலின் மீது ஒர் இந்திரைவிகசாரைம

கட்டி மகசாபூதி பயன்னுயமசார் 

பபயரைளித்தசார்கள. மற்றும 

நசாதமன தகனம பசய்த 

விடத்திற்கு ஜகந்நசாதபமன்னும 

ஓர் பபயமரையும அளித்தசார்கள. 



நசாதனின் அஸ்திமய அடக்கம 

பசய்தயவசார் யதசத்திற்யக 

அஸ்திநசாதபுரைபமன்னும ஓர் 

பபயமரையும அளித்தசார்கள.

அயத கசாசியமபதியில் பகவன் 

ஆதியில் தன்மசங்கத்மத நசாட்டி, 

ஆதியவதம யபசாதித்தவிடத்தில் 

பபரும விகசாரைம கட்டி, பகவன் 

சின்முத்திரைசா ரூபத்மதயும 

பரிநிருவசாணகசால ரூபத்மதயும 

ஸ்தசாபித்து கசாசிநசாத 

விகசாரைபமன்றும கசாசி விஸ்யவச 

விகசாரைபமன்றும வழங்கி 

வந்தசார்கள.



கங்மக ஆதசாரைனசாம 

புத்தபிரைசானசால் யதசான்றிய 

கங்மகக் கமரையின் அருகியலயய 

அறவசாழியசான் பளளிபகசாண்ட 

பரிநிருவசாண ஆனந்தத்தசால் கங்கசா

நதி ஸ்நசானத்மதயும சங்கரைர் 

அந்தியசான பீடத்மதயும 

புத்தகயசாபவன்னும பதிமயயும 

உலகிலுளள சகல பபளத்தர்களும

பசன்று பதரிவித்து, கங்மகயில் 

மூழ்கிக் கசாசிநசாதசா! கசாசி 

விசுயவசசா! கங்மகயசாதரைசா! கமல 

நசாயகயரை! கருணசாலயயன பயனக் 

பகசாண்டசாடி வந்தசார்கள 

(ஆதியவதம 290).



தசாசரின் கருத்துப்படி ஜகந்நசாதம, அஸ்தினசாபுரைம,

கசாசி, கங்மக ஆகியமவபயல்லசாம புத்தரைது 

வசாழ்க்மக வரைலசாற்யறசாடு 

பதசாடர்புமடயனபவன்பமதயும அவயரை 

முதலில் சங்கரைர், கசாசிநசாதன், கசாசி விசுவநசாதன், 

கங்மகயசாதரைன், கமலநசாயகன் என்பறல்லசாம 

அமழக்கப்பட்டசாபரைன்பமதயும 

இக்கசாமதயிலிருந்தும அறியலசாம.

அஸ்வயகசாசரின் புத்தசரிதத்மதயும, தசாசரின் 

புத்தரைது ஆதியவதம எனும நூமலயும 

ஒப்பிட்டுப் பசார்த்யதசாமசானசால் நசாம 

சில முடிவுகளுக்கு வரை முடியும. புத்த சரிதம 

இந்து சமயத்திற்கும பிரைசாமணர்களுக்கும 

இதிகசாசங்களுக்கும யவதபநறிக்கும புரைசாணக் 

கமதகளுக்கும மதிப்பும மட்டற்ற 

மரியசாமதமயயும அளித்யத புத்தரைது 

வரைலசாற்மறக் கூறிச் பசல்கிறது. நமக்குக் 



கிமடத்திருக்கும புத்த சரிதம எனும பனுவல் 

(Text) எந்த அளவுக்கு நமபகத்தன்மம 

(Authenticity) வசாய்ந்தபதன்பது புலப்படவில்மல. 

அதமன ஆங்கிலத்தில் பமசாழி பபயர்த்துளள 

ஜசான்ஸ்டன் முதல் பசாதி மட்டுயம வடபமசாழி 

மூலத்திலிருந்து பமசாழி பபயர்க்கப்பட்டது 

என்றும இரைண்டசாம பசாதியின் வடபமசாழி மூலம

அழிக்கப்பட்டுவிட்டதசால் சீன, திபபத்திய 

பமசாழி பபயர்ப்புகள என்று 

கிமடத்தவற்றிலிருந்து தசாம தமது 

பமசாழிபபயர்ப்மபக் கட்டமமத்துக் 

பகசாண்டதசாகவும கூறுவசார். நூல் முழுவதற்கும 

பசாட யபதங்கள இருப்பமதயும ஆங்கசாங்யக 

சுட்டிக் கசாட்டுவசார். தமமபதம கூட மூல 

பமசாழியில் கிமடக்கவில்மல பயன்பமதயும 

அதன் சீன பமசாழி பபயர்ப்பிலிருந்யத ஏமனய 

பமசாழி பபயர்ப்புகள பசய்யப்பட்டன 



பவன்பமதயும நசாம இங்கு நிமனவு 

கூரையவண்டும. பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள பல 

அழிக்கப்பட்டதும எஞ்சியமவ 

இமடச்பசருகல்களசாலும பசாட 

யவறுபசாடுகளசாலும சிமதக்கப்பட்டதும யமமல

ஆய்வசாளர்களசால் சுட்டிக் கசாட்டப்பட்டுளளன.

இது கருதியய அயயசாத்திதசாசர் வடபமசாழி 

மூலத்மதத் தவிர்த்துவிட்டுத் தமிழிலுளள 

பபளத்த, சமண சசார்புமடய இலக்கியங்கமளக் 

பகசாண்டும பசாலி பமசாழி நூல்கமளக் 

பகசாண்டும மீட்டுருவசாக்கம பசய்கிறசார். இந்து 

சமயமும யவத உபநிடதங்களும யவஷ 

பிரைசாமணர்களசால் புத்தர் கசாலத்திற்குப் பல 

நூற்றசாண்டுகளுக்குப் பின்பு கற்பிதம பசய்து 

பகசாளளப்பட்டமவபயன்பது அவரைது 

அழுத்தமசான நமபிக்மகயும முடிவும ஆகும. 

தசாம எழுதும நூலில் புத்தரின் வரைலசாற்றுச் 



பசய்திகமளவிட புத்த சமயக் 

பகசாளமககளுக்யக அதிக இடமும 

முக்கியத்துவமும தருகிறசார். புத்தமரைத் 

தமிழருக்கு பநருக்கமசானவரைசாக, ஒரு தமிழ்க் 

கசாப்பியத் தமலவனசாகக் கருதப்படும வரைலசாற்று 

நிகழ்ச்சிகளும பசாத்திரைங்களும இடங்களும 

அமவகளின் பபயர்களும சடங்குகளும 

விழசாக்களும பதசாடக்கத்தில் புத்த சமயத் 

பதசாடர்புமடயன என்பமத எடுத்துக் கசாட்ட 

முமனப்புடன் பசயல்படுகிறசார் தசாசர். அவர் 

பசசால்லுவனவற்றுள சிலவற்றுக்குத் தக்க 

ஆதசாரைங்கள கிமடக்கின்றன. சிலவற்றிற்குக் 

கிமடக்கவில்மலயசாயினும இந்து சமயத்தசார் 

என்று பசசால்லிக் பகசாளபவர்கள 

பழந்பதசான்மங்கமள மீட்டுருவசாக்கம பசய்து, 

பழம வரைலசாற்மறத் தம நன்மம கருதி 

மசாற்றிபயழுதிக் பகசாண்டமதப் யபசான்று 



அவர்கள பசய்த, இருட்டடிப்மபயும 

புரைட்மடயும அமபலப்படுத்த அவர்கள 

மகயசாண்ட ஆயுதங்கமளக் மகயசாள அவருக்கும

உரிமம இருக்கிறபதன்பமத யசாரும மறுக்க 

முடியசாது.



8. அரைசியல் கட்டுமரைகள: பசசால்லசாடல் கமல

தமிழன் என்னும வசாரை இதழில் 1907 முதல் 1914 

வமரை ஏழசாண்டுகள அயயசாத்திதசாசர் எழுதிய 

அரைசியல் கட்டுமரைகளின் நிமறகுமறகமள அவர்

கசாலத்தியலயய சுயதசமித்திரைன், இந்தியசா 

யபசான்ற தமிழ் இதழ்களில் பவளிவந்த 

கட்டுமரைகயளசாடும ஸ்டசாண்டர்ட் (Standard), 

மசாடர்ன் ரிவ்யு (Modern Review) யபசான்ற ஆங்கில 

ஏடுகளில் வந்த கட்டுமரைகயளசாடும நீதிக் 

கட்சியினரின் ஜஸ்டிஸ் (Justice) எனும ஆங்கில 

இதழில் வந்த கட்டுமரைகயளசாடும ஒப்பிட்டுப் 

பசார்த்து அறியலசாம. பபரும புகழுக்குரிய தமிழ்க்

கவிஞரைசாகிய பசாரைதியசார் 1906,1907, 1908,1909 

ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்தியசா இதழிலும 1904 

முதல் 1906 வமரை சக்ரைவர்த்தினி இதழிலும 



அரைசியல், சமுதசாயம, சமயம, இலக்கியம பற்றிய

கட்டுமரைகமளப் புதுமவயிலிருந்து எழுதி 

வந்தசார். ஜஸ்டிஸ் இதழின் தமலயங்கங்கள 1927-

இல் சர். ஏ. இரைசாமசசாமி முதலியசாரைசால் இலக்கிய 

நயத்யதசாடு பசறிவசான ஆங்கிலத்தில் எழுதப் 

பபற்றமவ.

பசாரைதியின் அரைசியல் கட்டுமரைகள “இந்திய 

கசாங்கிரைஸ் மகசாசமப”, “ஸதசாதசாபசாய் 

பநளயரைசாஜியின் உபந்நியசாசம”, “தசாதசாபசாய் 

பநளயரைசாஜியின் அட்ரைஸின் கருத்து”, “அமமதிக் 

குணமுளள பசன்மனவசாசிகள”, “வர்த்தமசான 

கர்த்தவ்யம”, “பசன்மனயில் ரைசாஜபக்திக் 

பகசாண்டசாட்டம”,“யதசப்பிரைஷ்டம”,“இந்தியசா

வின் லசாபம”, “அதர்மப் பத்திரிமககள”, “பசாபு 

அசுவினி குமசாரைதத்தர்”, “ஸ ஹரி 



ஸர்யவசாத்மரைசாவ்”, “கீழ்த்திமசயில் 

ஸ்வதந்திரைக்கிளர்ச்சி-அதற்குயநரும

பீமடகள”, “ரைசாஜபக்தி உபயதசம பசய்யும

சுயதசிகள”, “நமது ஆங்கியலய மித்திரைர்கள”, 

“ஸ பசாரைத யதச தசாஸர்களின் பக்தி” யபசான்ற 

தமலப்புகளில் அமமந்திருப்பது பசாரைதி 

யதர்ந்பதடுத்துக் பகசாண்ட பசாடுபபசாருளகள 

அவர் மகயசாளும நமட பற்றி நசாம அறியத் 

துமண பசய்யும. அவர் கசாலத்தவர் எழுதி வந்த 

வடபமசாழி மிகக் கலந்த தமிழில் இருக்கும 

அவர் கட்டுமரைகள, அவருமடய கவிமத தரும 

இன்பத்தில் ஊறித் திமளத்தவர்களுக்குப் பபரும

ஏமசாற்றத்மதயய அளிக்கும.

இரைசாமசசாமி முதலியசார் “பசன்மன 

ஸ்வரைசாஜிஷ்டுகள”, “சட்ட ஆலசாசமன 

உறுப்பினர்”, “சமுதசாயச் சிக்கல்கள”, “பணி 



அமர்த்தும நிறுவனங்கள”, “அரைசியல் சட்டப் 

பிரைச்சமனகள”,“மவஸ்ரைசாய்” ஆகிய 

தமலப்புகளில் எழுதிய கட்டுமரைகள யசாவும 

கல்வி கற்ற பிரைசாமணர், பிரைசாமணர் அல்லசாதசார் 

ஆகிய இரு சசாரைசார் அரைசு அலுவலகங்களில் 

பதவிக்கசாக நிகழ்த்தி வந்த யபசாரைசாட்டங்கமளயய

மமயமசாகக் பகசாண்டமவ. உயர் பதவிகள 

யசாவும பிரைசாமணர்களசால் 

மகப்பற்றப்படுதமலயும பிரைசாமணர் 

அல்லசாதவர் தகுதி பபற்றிருந்தும ஆங்கில 

அரைசசால் புறக்கணிக்கப்படுவமதயும சில 

குறிப்பிட்ட பிரைசாமணத் தமலவர்கள 

வஞ்சகமசான முமறயில் எல்லசா நலன்கமளயும 

பபற்று வருவமதயும சுட்டிக் கசாட்டுபமவ. 

அரைசுத் துமறகளில் மட்டுமல்லசாமல் கசாங்கிரைஸ் 

கட்சியிலும இந்து மகசாசமப யபசான்ற 

நிறுவனங்களிலும அவர்கள பசலுத்திய 



ஆதிக்கத்மதக் கடுமமயசாகக் கண்டிப்பமவ. 

குறிப்பிடத்தக்க அரைசியல் நிகழ்ச்சிகள, 

தமலவர்கள பற்றியும சட்டநுணுக்கங்கள 

பற்றியும நல்ல ஆங்கிலத்தில் யசக்ஸ்பியர், 

படன்னிசன் யபசான்ற கவிஞர்களின் கூற்றுகமள 

யமற்யகசாளகளசாகக் பகசாண்டு 

வமரையப்பட்டமவ.

பபசாருளடக்கங்கமளப் பசார்த்த அளவியலயய 

அயயசாத்திதசாசரின் வீச்சு மற்ற இருவரின் 

வீச்சிமனயும விட மிக அதிகமசானது என்பது 

பதரிய வரும. சட்ட நுணுக்கங்கள பற்றி 

மட்டுமல்லசாமல் சமயங்கள யபசும தத்துவ 

நுட்பங்கள பற்றி மட்டுமல்லசாமல் 

இலக்கியங்கள பற்றி மட்டுமல்லசாமல் 

முக்கியமசான அரைசியல் நிகழ்ச்சிகள, 

பசாத்திரைங்கள பற்றி மட்டுமல்லசாமல் 

சமுதசாயத்தின் அடித்தளத்திலிருந்து 



ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் துயரைங்கமளப் பற்றியும

தசாசரைசால் எழுத முடிந்தது. பசாரைதி ஏமழ வசாழ்வு 

வசாழ்ந்தவரைசாயினும தசாழ்த்தப்பட்டவர்களின் 

நிமலமய நன்கு உணர்ந்து தக்க முமறயில் 

எதிர்விமன பசய்கிறசார் என்று கூறத்தக்க 

கட்டுமரை ஒன்மறயும தந்திருப்பதசாகச் பசசால்ல 

முடியசாது. இரைசாமசசாமி முதலியசார் இந்திய நசாட்டு 

மக்களில் வறுமமக் யகசாட்டிற்குக் கீழ் 

உளளவர்கமளப் பற்றி அறிந்திருக்க 

வழியில்மல. பிரைசாமணர்கள உயர் பதவிகமளப் 

பிடித்துக் பகசாளவதில் மகயசாளும தந்திரைங்கமள 

அமபலப்படுத்துவதில் தம முழுக்கவனத்மதயும

பசலுத்தினசார். அவர்களுமடய சமயக் 

பகசாளமககளில் அவரும நமபிக்மக 

பகசாண்டிருந்தவரைசாதலசால் அவற்றின் 

குமறகமளப் யபச அவர் முமனயவில்மல.



விடுதமலப் யபசாரைசாட்ட வீரைர்கமளப் பபரிதும 

பசாரைசாட்டிக் கட்டுமரைகள எழுதிய பசாரைதியசார் 

சுயதசிய இயக்கத்திலும இந்து சமயத்தின் 

பபருமமகளிலும ஈடுபசாடு பகசாண்டு அமவ 

பற்றி விளக்குவமதயய தமது கடமமயசாகக் 

பகசாண்டிருந்தமத நசாம எளிதில் உணரை முடியும. 

அவருமடய சமயம, இலக்கியம பற்றிய 

கட்டுமரைகளிலுமகூட அயயசாத்திதசாசர் 

பபற்றிருந்த அளவு வடபமசாழி, பசாலி, தமிழ் 

இலக்கியங்கள பற்றிய அறிவு 

பவளிப்படவில்மல. ஆங்கிலம, பிபரைஞ்சு 

பமசாழிகள அறிந்தவரைசாயினும தமிழில் 

பண்டிதரைசாயினும சிறு வயதியலயய பல நூல் 

பயின்றிருந்தசாரைசாயினும பசாரைதியின் கல்வியறிவு 

அயயசாத்திதசாசரின் கல்வியறிவினும மிகக் 

குமறந்தபதன்பது அவர்களுமடய 

கட்டுமரைகமள ஊன்றிப் படிப்பசார்க்குத் 



பதளிவசாகும. தமிழில் அவர் கசாலத்துக் கிமடத்த 

எல்லசா இலக்கியங்கமளயும தசாசர் ஆழமசாகப் 

படித்திருந்தசார் என்பதில் ஐயமில்மல. 

பசாரைதிமயப் பற்றியும அவர் யகசாட்பசாடுகள, 

நமபிக்மக பற்றியும மிகவுயர்வசான எண்ணம 

பகசாண்டிருந்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சியூட்டும 

சிலவுண்மமகள அவர் கட்டுமரைகளில் புமதந்து 

கிமடக்கின்றன. சசான்றசாக, இரைண்டு மூன்று 

இடங்களில் சில குற்றம புரிவசாமரைச் 

சசாதியிலிருந்து நீக்க யவண்டும என்று 

பசசால்வசார். “பஞ்சம! பஞ்சம!” எனும 

கட்டுமரையில்,

பருத்தி, மணிலசாக் பகசாட்மட முதலிய பிற 

நசாட்டுக்யகற்றுமதியசாகும பபசாருளகமள 

அதிகமசாக யசாருமடய 

தசாட்சணியத்ததிற்கசாகயவனும 

விமதக்கசாயதயுங்கள. லசாபம கசாரைணமசாக 



விமதத்து அனுப்புகிறவர்கமள ஜசாதிமய 

விட்டு விலக்கி, அவர்கள யவமலமய நடக்க 

பவசாட்டசாதபடி பசய்துவிடுங்கள. (பசாரைதியின் 

கட்டுமரைச் பசல்வம 467)

ஒரு சில கருத்துகமள வலியுறுத்த 

அயயசாத்திதசாசர் அழகிய குட்டிக் கமதகமளச் 

பசசால்கிறசார். தன்னலம மட்டும கருதுயவசான் 

தசான் வயிறு பிமழக்க அரைமசயும குடிகமளயும 

பகடுத்துப் பசாழசாக்குவது உண்டசாதலசால் 

அவ்வமக மியலச்சர்கமள எவ்வரைசசாட்சியில் 

கண்டசாலும அவர்கமள அங்குத் தங்கவிடசாமல் 

துரைத்துவயதசாடு அவ்வமகயசார் வித்துக்களுக்கும 

பதவிகள பகசாடசாமலிருப்பயத அரைசிற்கு 

நல்லதசாகும என்பதற்கு நமகச்சுமவ மிக்க ஒரு 

கமத பசசால்லப்படுகிறது.



பபளத்தர் கசாலத்திற்குப் பின்னும முகமதியர் 

ஆட்சிக்கு முன்னும இருந்த ஒரு தமிழரைசன் தன் 

அமவயில் தமிழ் வித்துவசான்கயள சூழ்ந்திருக்க 

யவண்டுபமன்றும அமமச்சன் முதல் 

கசாவற்கசாரைன் வமரை யசாவரும அவர்கள 

பசசால்லும பசய்திகமள பவண்பசா, விருத்தம 

யபசான்ற பசாடல்களசாயலயய பசசால்ல 

யவண்டுபமன்றும அப்மபயர் என்பசாருமடய 

அறிவுமரைமயக் யகட்டு ஆமணயிட்டுச் 

பசயல்படுத்தி வந்தசான்.

இவ்வசாறு நிகழ்ந்து வரும ஓர் நசாள 

இரைசாணிக்குக் கருப்மப யவதமனத் 

யதசான்றியுளளமத அரைசனுக்குத் 

பதரிவிக்குமசாறு யதசாழிப் பபண் பசன்று 

முன்னின்று சங்கதிமய பவண்பசாவில் 

பசசால்லலசாமசா கலித்துமறயில் 

பசசால்லலசாமசாபவன்று எண்ணிக் பகசாண்டு 



அரைசன் முகத்மதத் யதசாழி பசார்த்துக் 

பகசாண்டும யதசாழியின் முகத்மத அரைசன் 

பசார்த்துக் பகசாண்டும கசாலம யபசாக்கிக் 

“கண்ணுக்கினிய கமடயசாட்டி, கருப்மப 

யநசாய் மண்ணிற் கிடந்து மடிகின்றசாள” 

என்றவுடன் அரைசன் யகசாபித்து நீ பசசால்வது 

பவண்பசாவசா கலிப்பசாவசா என்றசான். அரையச 

பவண்பசா என்றசாள. பவண்பசா (சீர் சிமதந்த 

கசாரைணம என்ன என்றசான். அரையச அவசரைம 

என்றசான். அவசரை பவண்பசா உனக்குக் 

கற்பித்தவன் யசார் என்றசான். 

அப்மபயபரைன்றசாள. அரைசன் யவவுகமன 

அமழத்து,

யவவுகயன பவகு விமரைவில் பசன்று கூடம

வித்து வசான் அப்மபயன் தமன அமழத்து

யமவும என்முன்னிமலயசால் பகசாண்டு வந்தசால்

யவண விசசாரைமணயுண்டு விவரைமசாக



என்று பசசால்லிப் யபசசாமலிருந்தசான். அமத 

உணர்ந்த யசவுகன் அரைசமன யநசாக்கி 

விருத்தத்திற்கு இன்னும இரைண்டு சீர் 

குமறகிறயத என்றசான். அரைசன் இஃது அவசரை 

விருத்தம நீர் உடயன பசல்லுபமன்றசான். தங்கள 

சமபயிலுளள வித்துவசான்கள ஆசிரிய விருத்தம, 

கலி விருத்தம, மட்டு விருத்தம 

கற்பித்தசார்கயளயன்றி எனக்கு அவசரை விருத்தம 

கற்பிக்கவில்மலயய என்றசான். இவ்வமகக் 

கசாலப் யபசாக்கில் இரைண்டு நசாழிமக கழிந்து 

இரைசாணிக்கு அதிக யநசாய் கண்டு இன்பனசாரு 

யதசாழி ஒடி வநதசாள.

அரைசன் பகசாட்டசாரைத்தருகில் யபசாய் குதிமரை 

பவந்து மடிந்திருப்பமதக் கண்டு அப்மபயமன 

அமழத்து வசாருங்யகசாள என்றசான். இரைசாணியின் 

சுகவீனமும மகமவ மடிவும குதிமரை 

மசாய்வுங்கண்ட அப்மபயன் அரைசமனக் 



கண்டசால் அவதி யநரிடும என்று அப்புறயம 

ஒடிவிட்டசான். அமதயறிந்து அரைசன் மந்திரிகமள

வரைவமழத்து இனிப்பசாடல்களசால் பசசால்லும 

சங்கதிமய நிறுத்தி வழக்கம யபசால் அவரைவர்கள 

அலுவல்கமள நடத்தி வருமபடி 

உத்திரைவளித்தசான் (அலசாய்சியஸ் I 6-7).

இக்கட்டுமரைமய அயயசாத்திதசாசர் எழுதிய 

ஆண்டு 1907 என்பது நிமனவில் 

பகசாளளத்தக்கது. தமிழகத்மதத் தமிழரைசர்கள 

ஆண்ட கசாலத்தில் ஆரியர்கள அவர்களுக்கு 

அமமச்சர்களசாகி எவ்வசாபறல்லசாம எடுத்துக் 

பகடுத்தசார்கள என்று கூறும சிறுகமதகளும 

நசாவல்களும நசாடகங்களும திரைசாவிட 

இயக்கத்மதச் யசர்ந்தவர்களசால் பின்னசால் 

ஏரைசாளமசாக எழுதப்பட்டன. 

அமவகளுக்பகல்லசாம முன்மசாதிரியசான 

இக்கமத மூலம அயயசாத்திதசாசர் தமிழ் 



மன்னர்கள எவ்வசாறு அழிந்தசார்கள என்பமதத் 

பதரிவிப்பயதசாடு அவர் கசாலத்திலிருந்த 

ஆங்கிலப் யபரைரைசு எவ்வசாறு பசயல்பட 

யவண்டுபமன்பமதயும யசார் யசாமரை நமபக் 

கூடசாபதன்பமதயும மமறமுகமசாகச் சுட்டுகிறசார்.

தசாம பசசால்லும கருத்துக்கள படிப்யபசாரின் 

உளளத்திலும அறிவிலும ஆழப் பதிய 

யவண்டுபமன்பதற்கசாக அயயசாத்திதசாசர் 

மகயசாளும உவமமகள மிகப்பல; அமவ 

வசாழ்க்மகயின் புல துமறகளிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்டமவ.

நசாடு பகட்டதற்குக் கசாரைணம சசாதி சமய 

யவறுபசாடுகயள என்பமத இவ்வசாறு 

விளக்குவசார்:

இத்யதசத்துள பகசாசுக்கள அதிகரித்து 

மக்கமள வசாதிப்பதற்கு மூலம யசாபதனில் 



நீயரைசாமடகளிலும கசால்வசாய்களிலும 

கிணறுகளிலும நீயரைசாட்டம இன்றித் தங்கி 

நசாற்றமுறில் அதனின்று சிறிய புழுக்கள 

யதசான்றி அந்நசாற்ற பசாசிமயப் புசித்து 

வளர்ந்து இறக்மககள உண்டசாய, புழுக்கள 

என்னும பபயர் மசாறி பகசாசுக்கள என்னும 

உருக்பகசாண்டு பரைந்து பவளி வந்து சீவர்கமள

வசாதிக்கிறது. இவ்வமக வசாதிக்கும 

பகசாசுக்களின் உற்பத்திக்கு மூலம அங்கங்குக் 

கட்டுப்பட்ட பகட்ட நீர்கயளயசாம.

அது யபசால் உலகிலுளள சகல வியவகிகளும 

பகசாண்டசாடும வித்மத, புத்தி, ஈமக, 

சன்மசார்க்கம நிமறந்த இந்து யதசமசானது 

நசாளுக்கு நசாள வித்மத பகட்டு, புத்தி பகட்டு, 

ஈமக பகட்டு, சன்மசார்க்கங்கள பகட்டு 

வருதற்கு மூலம யசாபதனில், தங்கமள 

உயர்த்திக் பகசாளளத் தங்களுக்குத் தசாங்கயள 



ஏற்படுத்திக் பகசாண்ட சசாதிகளும வித்மத 

புத்திகளசால் பிமழக்க விதியற்று 

சசாமி.பயங்கசாட்டிப் பிமழக்கும 

சமயங்களுமசாம (அலசாய்சியஸ் I 39).

சசாதிகளும சமயங்களும யநசாய் தரும 

பகசாசுக்கமள உற்பத்தி பசய்யும சசாக்கமடகள 

என்பது அவர் கூறும உவமம.

யவயறசாரிடத்தில் சசாதியசால் பிமழப்பசாமரை,

நமது யதயத்தசார் நூதனமசாக சசாதிகமள 

ஏற்படுத்திக் பகசாண்டு உப்பு அதிகரித்தசால் 

நீரும நீர் அதிகரித்தசால் உப்பும இட்டுக் 

பகசாளளுவது யபசால் தங்களுக்கு லசாபமும 

சுகமும கிமடக்கக் இடங்களில் சசாதியில்மல 

என்பது யபசால் நடித்து அன்னியர் தங்களுக்கு 

லசாபமும சுகமுமயகசாறும இடங்களுக்கு சசாதி 

உண்டு என்று நடிப்பது வழக்கம. ஆதலின் 



சசாதி யபதம இல்லசா திரைசாவிடர்கள யசாவரும 

அஞ்சயவண்டியவர்கயளயசாம (அலசாய்சியஸ் 

165).

அயயசாத்திதசாசரின் நமகயுணர்வு 

வியப்புக்குரியது. கசப்பசான உண்மமகமளயும 

அவலநிகழ்வுகமளயுங்கூட அவரைசால் 

நமகச்சுமவயயசாடு பசசால்ல முடிகிறது. 

நமமவர்களுக்குப் பபருங்கூட்டம யசர்ப்பதில் 

உளள விருப்மபயும பசயல்திறனில் 

அக்கமறயின்மமமயயும பவளிப்படுத்த,

நமமுமடய யதசத்தசார் மசசான மவரைசாக்கியம, 

பிரைசவ யவதசாள மவரைசாக்கியங்கமளக் யபசால் 

கூட்ட மவரைசாக்கியம பகசாண்டவர்கள. 

அதசாவது ஒர் கூட்டம கூட யவண்டும என்று 

ஒருவர் அல்லது இருவர் முயன்று ஒவ்யவசார் 

கசாரியங்கமள உத்யதசித்து ஆயிரைம பபயமரைக் 



கூட்டி நடத்தும முடிமவ நசாடுகின்றது. 

அவ்வமக நசாட்டமுருங்கசால் முயற்சியினின்ற 

ஒருவயரைசா இருவயரைசா அயர்ந்து 

விடுவசார்களசாயின் அவர்களுடன் யசர்ந்த 

ஆயிரைம பபயர்களும அயர்ந்து விடுவது 

வழக்கம (அலசாய்சியஸ் 143)

என்றுமரைப்பசார்.

பபரிய சசாதி சின்ன சசாதி என்னும யவடங்கமளப்

பபருக்கிக் பகசாண்யட யபசாவசார் சசாதிப் 

பபயர்கமள எவ்வசாபறல்லசாம பயன்படுத்திக் 

பகசாளகிறசார் என்பமத எடுத்துக்கசாட்ட,

மதுமரை முதலிய இடங்களிலுளள பட்டு நூல் 

வியசாபசாரிகளும மகக்யகசாளர் என்று 

அமழக்குமபடியசானவருமசான ஒர் கூட்டத்தசார்

முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு குப்புசசாமி, 

பரைசுரைசாமன் என்று அமழத்து வந்தசார்கள. 



அவர்கயள சில வருடங்களுக்கு முன் நூல் 

வியசாபசாரைத்மதக் பகசாண்டு தங்கமளக் 

குப்புசசாமி பசட்டி, பரைசுரைசாம பசட்டி என்று 

வழங்கி வந்து தற்கசாலம தங்கள 

பபயர்கமளக் குப்புசசாமி ஐயர், பரைசுரைசாம ஐயர்

என்று வழங்கி வருகிறசார்கள.

இவ்யவசார் அனுபவத்மதக் பகசாண்யட அமரைச்

பசட்மடமய நீக்கிவிட்டு முழுச் 

பசட்மடமயப் யபசார்த்துக் பகசாளவதும 

முழுச்பசட்மடமய நீக்கிவிட்டு அமரைச் 

பசட்மடமயப் யபசார்த்திக் பகசாளவதும 

யபசால் சசாதிப் பபயர்கள யசாவும ஒவ்யவசார் 

கூட்டத்தசார் யசர்ந்து சசாதி பதசாடர் 

பமசாழிகமளச் யசர்த்துக் பகசாளள யவண்டிய 

கசாலத்தில் யசர்த்துக் பகசாளவதும அவற்ற்மற்ை 

நீக்கிவிட யவண்டிய கசாலங்களில் நீக்கிவிட 

யவண்டிய பபயர்களசாய் இருக்கின்றபடியசால் 



இச்சசாதிப் பபயர்கமளப் பபரிபதன்று 

எண்ணி யதச சிறப்மபயும ஒற்றுமமமயயும 

பகடுத்துக் பகசாளவது வீண் பசயயலயசாம 

(அலசாய்சியஸ் 142).

என்று எழுதுவசார். நசாபடங்கிலும அன்றசாடம 

நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் தமக்கு யவண்டியவற்மறத்

யதர்ந்பதடுத்து அவற்மற அங்கதமும 

நமகயுணர்வும கலந்து எடுத்துக் கூறுவயதசாடு 

தமது கருத்துக்களுக்கு அமவ அரைண் 

பசய்வமதயும அயயசாத்திதசாசர் பதசாட்டுக் 

கசாட்டுவமதப் பலவிடங்களில் கசாணலசாம. 

பூரீரைங்கம யகசாயிலில் ஒரு சசாரைசார் பசய்த 

பகசாடுமமமயக் கீழ்க்கண்டவசாறு 

தமது"தமிழன்” பத்திரிமகயில் தருவசார்:

திரிசிரைபுரைம ஸரைங்கர் யகசாவில் உற்சவம 

நடந்து ஆழ்வசார் சுவசாமிகமள ஊர்வலம 



பகசாண்டு வருங்கசால் வடகமல பதன்கமல 

நசாமம யபசாட்டுத் திரியும பசார்ப்பசார்கள 

பபசாறசாமமயினசால் சண்மடயிட்டு 

சுவசாமிபயன்றும கவனிக்கசாது ஆழ்வசார் 

கழுத்திலிட்டிருந்த மசாமலமயப் பிடுங்கியும 

அவமரைக் கீயழ தளளவும ஆரைமபித்து 

யபசாலீசசாரைசால் பிடிபட்டு 

விசசாரைமணயிலிருக்கின்றசார்கள. பசார்ப்பசார்கள

ஆழ்வசார் மீது மவத்திருப்பது அதிபக்தியசா, 

பபசாருளின் யபரில் மவத்திருப்பது நித 

யுக்தியசா. ஆரைசாய்ச்சி பசய்யுங்கசால் இத்துடன் 

சுய அரைசசாட்சிக்குத் தமலவரைசாக இருக்குமபடி 

பதன்கமலயசாருக்குக் பகசாடுக்கலசாமசா, 

வடகமலயசாருக்குக் பகசாடுக்கலசாமசா, 

குருக்குப் பூச்சுக்குக் பகசாடுக்கலசாமசா, 

பநடுக்குப் பூச்சுக்குக் பகசாடுக்கலசாமசா 

என்பமதயும ஆரைசாய்ச்சி பசய்து மவத்துக் 



பகசாளயவசாமசானசால் ஆழ்வசாமரைக் கீயழ தளள 

ஆரைமபித்தமதப் யபசால் சுய அதிகசாரைம 

பபற்றவர்கமளத் தளளசாமல் சுகம பபற்று 

வசாழ்வயரைசா இல்மல இல்மல (அலசாய்சியஸ் 

117).

‘இந்தியசா’ எனும பத்திரிமகயில் ஆர்.என். 

சுவசாமி என்பசார் தங்களுக்கசாகக் கல்விச்சசாமலகள

யவண்டுபமன்றும பஞ்சமர்களுக்பகன்று யவறு 

பளளிக்கூடங்கள ஏற்படுத்த யவண்டும என்றும 

எழுதியிருந்தமதக் குறிப்பிடுமதசாசர்,

ஏமழகள மீது இவர் எதசார்த்த இரைக்கம 

உமடயவரைசாயின் ஆ எமது சுயதசிகயள, 

மலபமடுக்கும யதசாட்டிகளுக்கும சசாதிவுண்டு

குறவருக்கும சசாதி வுண்டு வில்லியருக்கும 

சசாதி உண்டு பசார்ப்பசாருக்கும சசாதிவுண்டு 

என்று எல்யலசாரும ஒன்றசாய் யசர்ந்து 



பகசாண்டு இத்யதசப் பூர்வ சுயதசிகமளப் 

பஞ்சமர்கள என்று தசாழ்த்திப் பிரித்து 

மவப்பது அழகன்று என்றும சகலரும ஒத்து 

வசாழ்வயத புகழ் என்றும கூறி 

அமவகளுக்பகசாப்ப சீர்திருத்தங்கமளயும 

ஒற்றுமமமயயும ஒழுக்கங்கமளயும 

யபசாதிப்பர். அங்ஙனமின்றிப் 

பஞ்சமர்களுக்பகன்று பிரைத்தியயகப் 

பளளிக்கூடம யபசாட யவண்டும என்பது 

பசார்ப்பசார்கள கூடிப் பணம தசானம பசய்வது 

யபசாலசாம (அலசாய்சியஸ் 173).

என்று அறிவு புகட்டுவசார்.

அவர் கசாலத்து ஆங்கில, தமிழ்ப் பத்திரிமககளில்

வரும பசய்திகமளயும கருத்துகமளயும 

உடனுக்குடன் ஆரைசாய்ந்து அமவ பற்றிய தமது 

எண்ணங்கமள பவளியிடுமயபசாது தசாசர் 



கசாட்டும வசாதத்திறமம பசாரைசாட்டுக்குரியது. 

சுயதசிகள என்று தமமம அமழத்துக் 

பகசாளபவர்களின் இரைட்மட யவடத்மதப் 

புலப்படுத்த ஒரு பத்திரிமகயில் வந்த கடிதச் 

பசய்திமயப் பயன்படுத்திக் பகசாண்டு,

இந்த ஏப்ரைல் மசாதம நசான்கசாம யததி சனி 

வசாரைம பவளிவந்த பமயில் பத்திரிமகயில் 

(வில்யலஜ் யபசாலீஸ்) அல்லது வில்யலஜ் 

மசாஜிஸ்டியரைட்படன்று குறிப்பிட்டு அவற்றுள

உயர்ந்த சசாதியசான் தப்பிதம பசய்வசானசாயின் 

அவமனச் சத்திரைத்தியலனும சசாவடியியலனும

சில மணியநரைம இருக்கச் பசய்வதும தசாழ்ந்த 

சசாதியசான் தப்பிதம பசய்வசானசாயின் 

அவமனத் பதசாழுக்கட்மடயில் மசாட்டி 

மவக்க யவண்டுபமன்றும உத்யதசம 

கூறியிருக்கிறசார்கள. ஆனசால் இவர்களும 

சுயதசிகளசாம.



நசாஷனல் கசாங்கிரைஸ் நசாயடசாடிகயள, சுயதசிய 

சூரைர்கயள, சற்று யநசாக்குங்கள. பபரிய சசாதி 

என்யபசான் பூசணிக்கசாய் திருடினசால் சிறிய 

திருட்டு, சின்னசசாதி என்யபசான் 

பூசணிக்கசாமயத் திருடுவசானசாயின் பபரிய 

திருட்டசாயமசா. பபரிய சசாதி என்யபசான் 

பநல்மலத் திருடினசால் பசசால்லசாலடிப்பதும 

சின்ன சசாதி என்யபசான் பநல்மலத் திருடினசால்

கல்லசாலடிப்பது யபசாலும. அந்யதசா! 

கறுப்பர்களுக்கு ஒர் சட்டமும 

பவளமளயர்களுக்கு ஒர் சட்டமும மசாறுபட 

யவண்டுயமசாபவனக் கண்டு யகட்டவர்கள 

உயர்ந்த சசாதியசானுக்கு ஒர் சட்டமும தசாழ்ந்த 

சசாதியசானுக்கு ஒர் சட்டமும உண்டசாபவன 

உத்யதசிக்க இடமில்லசாமல் யபசாயது 

யபசாலும (அலசாய்சியஸ் I 48).

என்று வசாதிடுவசார்.



ஏமழ எளியவர்களுக்கும அதிகம கல்வியறிவு 

இல்லசாதவர்களுக்கும தம கருத்துகள 

பதளிவசாகயவண்டும என்னும யநசாக்குடன் 

எழுதுமதசாசர், நசாட்டசார் மகயசாளும 

பழபமசாழிகமள முடிந்த இடங்களிபலல்லசாம 

பபசாருத்தமசாகச் யசர்ப்பசார். ஆங்கியலயர் தம 

நலம கருதியய நசாட்டிற்குச் சில நன்மமகமளச் 

பசய்ய முன் வந்துளளசார்கள என்பமத மறுத்து 

எழுதும தசாசர்,

“பிளமளயசார் முதுமகக் கிளளிவிட்டு 

பநய்யவத்தியம பகசாடுப்பது யபசால் 

ஆங்கியலயர் ஆயிரைம, இரைண்டசாயிரைம 

சமபளம பபற்றுக் பகசாண்டு பஞ்சத்திற்குப் 

பரிந்து பசாடுபடுகின்றசார்கள என்றும, 

இத்யதசத்தில் இரையில் வண்டிகள ஒடுவது 

ஆங்கியலயர்களுக்யக சுகபமன்றும இரைண்டு 

பத்திரிமககளில் வமரைந்துளளமதக் கண்டு 



மிக்க விசனிக்கியறசாம. . . “குதிக்க 

மசாட்டசாதவன் கூத்மதப் பழித்தசான்; பசாட 

மசாட்டசாதவன் பசாட்மடப் பழித்தசான்” 

என்னும பழபமசாழிக்கிணங்க சசாமிக்கமதச் 

பசசால்லும யபசாயத சூத்திரைன் 

யகட்கப்படசாபதன விரைட்டும பசாவிகள 

சசாப்பசாடு யபசாடுமயபசாது யசாருக்கிட்டு யசாமரை 

விலக்குவசார்கள என்பது பதரியசாயதசா. “ஆடு 

நமனயுபதன்று ஒநசாய் குந்தியழுவது யபசால்” 

ஏமழகள யசாவரும பஞ்சத்தசால் 

பீடிக்கப்படுகிறசார்கள என்று கூச்சலிடும 

கனவசான்கள தங்கள திரைவியங்கமளச் 

சிலவிட்டுப் பஞ்சத்மத நிவர்த்திப்பதுண்யடசா

இல்மலயய (அலசாய்சியஸ் 151).

என்பறல்லசாம பழபமசாழிகமள அடுக்குவசார்.



தசாங்கள நசாட்டுப்பற்றுக் கசாரைணமசாகயவ கூட்டம 

கூடுவதும பத்திரிமககளில் எழுதுவதுமசாகிய 

பசயல்கமளச் பசய்து வருவதசாயும 

தங்களிடத்தில் இரைசாஜ வியரைசாதம கிமடயசாது 

என்று பசசால்லும யவடதசாரிகமளப் பற்றி,

“எட்டினசால் குடுமி எட்டசாவிடில் பசாதம” 

எனும பழபமசாழிக்கிணங்க சுயதசிகளசாகும 

வியவக மிகுந்யதசார் எத்தமகய மிதவசாதம 

கூறினும அவற்மறச் பசவிகளில் ஏற்கசாது 

அமிதவசாதத்மதயய ஆனந்தமசாகக் 

பகசாண்டசாடியதசால் அரைசசாங்கத்தசார் 

முநிந்தளித்த அடியயசாடு யதசசாந்திரை 

சிட்மசயும, ஐந்து வருடத்யதசசாந்திரை 

சிட்மசயும, ஆறு வருட யதசசாந்திரை சிட்மசயும

விளங்கியப் பின்னர் 

அமிதவசாதத்மதயுமவிட்டு அரைசசாங்க 



விசுவசாசயம ஆனந்தம என்று கூறி 

பவளிவருகின்றசார்கள (அலசாய்சியஸ் 1 67–68).

அவர் கசாலத்து மசாந்தர்கமளயும 

நிகழ்ச்சிகமளயும பற்றி பயழுதும யபசாதும 

அயயசாத்திதசாசர் இந்துத் பதசான்மங்கமளயும 

புரைசாணங்கமளயும யவண்டிய 

இடங்களிபலல்லசாம எடுத்துக்கசாட்டி அவற்றில் 

மலிந்து கிடக்கும அநீதிகமளயும 

பகசாடுமமகமளயும பவளிப்படுத்துவது 

வழக்கம.

பிரிட்டிஷ் அரைசு பகசாடுங்யகசாலுமடயதன்று 

என்று வசாதிடுமயபசாது,

பிரைகலசாதபனன்னும பிளமளமயத் தன் 

வசப்படுத்திக் பகசாண்டு நசாரைசாயணசா 

நமசாபவன்று பசசால்லும (?) தகப்பனசாகிய 

இரைணியமன வஞ்சித்துக் பகசால்லு என்னும 



பகசாடுங்யகசால் பசலுத்த மசாட்டசார்கள 

(அலசாய்சியஸ் 158).

என்று எழுதுவசார். இது யபசான்று அவர் சுட்டும 

புரைசாணக் கமதகள பல பசாரைதிதசாசன் யபசான்ற 

தமிழ்க் கவிஞர்களசாலும அவர் கசாட்டிய 

வழியியலயய தசாக்கப்பட்டனபவன்பது இங்கு 

நிமனவு கூரைற்குரியது.

கசாங்கிரைஸ் கட்சி இரைண்டசாய்ப் பிரிந்து 1908-இல் 

இரைண்டு. கூட்டங்கள நடத்தப் யபசாவதசாய் வந்த 

பசய்தி பற்றி அவர் எழுதும சிறிய கட்டுமரை 

அங்கத இலக்கியத்தின் உச்சத்மத எட்டுகிறது. 

அதற்கு அவர் “சசாதிகளில் 1008 சசாதி 

அடுக்கடுக்கசாய்ப் பிரிவது யபசால் கசாங்கிரைசும 

கசாலத்திற்குக் கசாலம பிரிய யவண்டுமயபசாலும” 

என்று தமலப்பிடுகிறசார்.



இவ்வருஷத்திய கசாங்கிரைஸ் நசாகப்பூரில் 

ஒன்றும பசன்மனயில் ஒன்றும கூடப் 

யபசாவதசாய் வதந்தி.

அவ்வதந்தி வசாஸ்தவமசாயின் நசாஷனல் 

கசாங்கிரைபசன்னும பபயமரை மசாற்றிவிட்டு. 

நசாகப்பூரில் கூடுயவசார் தங்கள கூட்டத்தின் 

பபயமரை வங்கசாளியர் கசாங்கிரைபசன்றும 

பசன்மனயில் கூடுயவசார் தங்கள கூட்டத்தின் 

பபயமரை பிரைமசான கசாங்கிரைபசன்றும மவத்துக்

பகசாளவயத நலம யபசாலும.

வங்கசாளத்மத இரைண்டு பிரிவசாகக் கர்ஜன் 

பிரைபு விரித்துவிட்டபடியசால் இரைசாஜ 

துயவஷம ஏற்பட்டபதன்று கூறும 

கனவசான்கள கசாங்கிரைஸ் கமிட்டி இரைண்டு 

பட்டதற்குக் கசாரைண துயவஷம யசாது 

கூறுவசார்கயளசா கசாணவில்மல. நமக்குளள 



ஊழமலயும ஒற்றுமமக் யகட்மடயும 

சீர்திருத்திக் பகசாளள சக்தியற்ற நசாம 

இரைசாஜசாங்க சீர்திருத்தங்கமள எடுத்துப் 

யபசுவது வீண் கலமவகயளயசாம. 

கணக்பகழுதுயவசான் கணக்க சசாதி, பணிக்கு 

பசல்யவசான் பணிக்க சசாதி என்ப பரைவுதல் 

யபசால் மிதவசாதத்துள மிதவசாதமும 

அமிதவசாதத்துள அமிதவசாதமும யதசான்றும 

யபசாலும.

இத்தமகய இரைண்டுபட்ட கசாங்கிரைசின் 

பசன்மன கசாங்கிரைஸ் கூட்டத்துள சீர்திருத்த 

வகுப்பசாருள சிலர் பமறயர்கமளப் பற்றிப் 

பரிந்து யபசி அவர்கமள முன்னுக்குக் 

பகசாண்டு வருவதசாக யயசாசிக்கிறசார்களசாம.

இவ்வமகப் பரிந்த யபச்சுகள 

பத்திரிமககளிலும கூட்டங்களிலும யபசக் 



கண்டுளயளசாமன்றி அனுபவத்தில் 

அவர்களுக்குளள குமறகமள நீக்கியவர்கள 

ஒருவருமில்மல.

ஆதலின் நமது கசாங்கிரைஸ் கமிட்டியசாரும 

உளசீர்திருத்தச் சங்கத்யதசாரும சற்றுச் சீர்தூக்கி

பதசானித்துப் பமறயர்களுக்கசாய்ப் பரிந்து 

பசய்யும உபகசாரைத்மத நிறுத்தி அவர்களுக்குச் 

பசய்து வரும இடுக்கண்கமள மட்டிலும 

பசய்யசாமல் இருக்கச் பசய்வீர்களசாயின் 

அவ்வுபகசாரையம யபசாதுமசாகும . . .

கிரைசாமங்களிலுளள அமபட்டர்கமளச் சவரைம 

பசய்ய விடசாமல் தடுத்து 

யரைசாமரிஷிகளசாக்கிவிடும இடுக்கண்கமளத் 

தவிர்த்துக் குடுமபிகளசாக்கி மவயுங்கள 

(அலசாய்சியஸ் 186-87).



பட்டியல் உத்திமயக் மகயசாண்டு வசாதிடுவதில் 

வல்லவர் தசாசர். “பசசால்லத்துமலயசா சசாதிகளில் 

சுயரைசாட்சியம யசாருக்கசாம” என்னும யகளவிமய 

எழுப்பி இங்குளள சசாதிப்பசாகுபசாட்டு 

அவலத்மத எடுத்துக் கசாட்டுவசார்.

வடகமல ஐயருடன் பதன்கமல ஐயர் 

பபசாருத்த மசாட்டசார். பட்டமவயருடன் 

இஸ்மசார்த்த மவயர் பபசாருந்த மசாட்டசார். 

பகசாண்மட கட்டி முதலியசாற் மற்றும 

முதலியசாருடன் பபசாருந்த மசாட்டசார். துளுவ 

யவளசாளர் கசாமரைக்கசாட்டு யவளசாளமரைப் 

பபசாருந்த மசாட்டசார். தமிழ்ச் பசட்டியசார் 

வடுக பசட்டியசாமரைப் பபசாருத்த மசாட்டசார். 

கசாஜஜுலு நசாயுடு பதலுகு கசாமட, இமடய 

நசாயுமடப் பபசாருத்த மசாட்டசார். இவ்வமக 

பபசாருந்தசாதிருப்பினும சமயம யநர்ந்த யபசாது

சகலரும ஒன்றசாய்க் கூடிக் பகசாண்டு 



இவர்களசால் தசாழ்ந்தவர்கள என்று 

ஏற்படுத்திக் பகசாண்ட பமறயர்கமளப் 

பபசாருந்த மசாட்டசார்கள . . . .

பசசால்பலசாண்ணசா சசாதிகள நிமறந்த 

இச்சுயதசத்தில் மகசா கனந்த்ங்கிய லசார்ட் 

மசார்லி அவர்கள சகல சசாதியயசாருக்கும 

அளித்துளள சுதந்திரையம சுயரைசாட்சியம 

எனப்படும. இத்தமகய யபதமற்ற சுயரைசாட்சிய

சுதந்திரைத்மத விடுத்து யவறு சுயரைசாட்சியம 

யவண்டும என்பது உமிகுத்தி மணி யதடுவயத

யபசாலசாகும. (அலசாய்சியஸ் 1100).

பிரிட்டிஷ் அரைமசப் பபசாதுவசாக ஆதரித்து 

வந்தசாயரைனும அது தவறு பசய்தயபசாதும 

ஒடுக்கப்பட்டவர்க்கு அநீதி இமழத்தயபசாதும 

அதமனக் குத்திக்கசாட்ட அவர் தயங்குவதில்மல.

அத்தமகய கட்டுமரைகளில் எல்லசாம புகழ்வது 



யபசாலப் பழிக்கும உத்திமயக் மகயசாளவசார். 

சிற்றுசார்களில் வசாழும தசாழ்த்தப்பட்ட 

குடியினரின் குமறகமள முமறயசாக அறிந்து 

பகசாளளசாது ஆங்கியலய அதிகசாரிகள 

பசயல்படுகிறசார்கள என்பமத ஒரு சிறு 

கட்டுமரையில், எடுத்துமரைக்கும யபசாது,

“நமது கருமண தங்கிய பிரிட்டிஷ் ரைசாஜரீகம 

உலகிலுளள சகல ரைசாஜரீகத்திற்கும யமலசான 

பசாதுகசாப்புற்ற ரைசாஜரீகம என்று பகசாண்டசாடப் 

பபற்றதசாயிருந்தும சிற்சில கிரைசாமக்குடிகள 

மட்டிலும வருத்தமமடகிறசார்கள”

என்று தமலப்பிட்டுக் பகசாண்டு,

இத்யதசத்தில் வசாசம பசய்யும சில சசாதியயசார் 

தங்களிடம 10,000 ரூபசாய் மகயிருப்பு 

இருப்பினும பத்து கசாசு தூரைத்தில் ஒர் பிரைபு 

ஆபளசான்றுக்கு ஓரைணசா தசானம 



பகசாடுக்கிறசாபரைன்று யகளவிப்பட்டவுடன் 

பணத்தின் யபரிலுளள யபரைசாமசயசால் 

தூரைத்மதக் கவனிக்கசாமல் ஓடி யசாசகம 

பபறுவது வழக்கம. இத்தமகயப் யபரைசாமச 

பகசாண்ட சசாதியயசாருக்கு இரைசாஜசாங்க 

உத்தியயசாகங்கமளக் பகசாடுத்து விடுவதினசால்

ஆயிரைம குடிகள அர்த்த நசாசம ஆனசாலும 

ஆகட்டும ஆன வமரையில் பணத்மத 

சமபசாதிக்கும சமயம இதுதசான் என்று எண்ணி

தங்கள வரைமவப் பசார்த்துக் பகசாண்டு 

இரைசாஜசாங்கத்யதசாமரை நிந்தமனக்கு 

ஆளசாக்கிவிடுகிறசார்கள. இது யபசான்ற 

விஷயங்கள யசாவற்றின் மீதும நமது கருமண 

தங்கிய இரைசாஜசாங்கத்யதசார் கண்யணசாக்கம 

மவத்துக் கசாப்பயத ஏமழக்குடிகளுக்கு 

ஈயடற்றமசாகும (அலசாய்சியஸ் I 106).



என்று வசாமழப்பழத்தில் ஊசியயற்றுவது யபசால் 

தம கருத்மதச் பசசால்லிவிடுவசார்.

பிரிட்டிஷ் யபரைரைமசப் பசாரைசாட்டிவிட்டு இங்குளள

ஆட்சியசாளர்களின் குமறகமள அவர் உணரை 

எடுத்துச் பசசால்லும வழக்கமும அவர்க்குண்டு.

சிறப்புற்று ஒங்கும நமது 

சக்கரைவர்த்தியசாரைசாவர்கள அமுத வசாக்கும 

அதமன முற்றும தழுவசாத மகசா கனம தங்கிய 

லசார்ட் மசார்லியவர்களின் யபசாக்கும

என்று தமலப்பிட்டுக் பகசாண்டு,

இந்து யதச சக்கிரைவர்த்தியசாய் நமமமயசாண்டு 

வரும யூரீமசான் ஏழசாவது எட்வர்ட் பிரைபு 

அவர்கள தனது பூரைணக் கருமணயசால் இந்து 

யதசத்தில் இடியுண்டிருக்கும 

ஏமழக்குடிகமள முன்பு சீர்திருத்தி சகல 



விஷயங்களிலும சமரைச நிமலக்குக் பகசாண்டு 

வந்த பின்பு இந்துக்களுக்குச் சிற்சில அதிகசாரை 

நியமனம பகசாடுக்க யவண்டும என்னும 

உத்யதசம உமடயவரைசாய் லசார்ட் 

மசார்லியவர்களின் பியரையரைபமனக்கு முன்யப 

தனது அபிப்பிரைசாயத்மத 

பவளியிட்டிருக்கிறசார்.

சக்கிரைவர்த்தியசார் கருமண நிமறந்த அமுத 

வசாக்மக லசார்ட் மசார்லியவர்கள கவனியசாமல் 

இந்து யதசத்திலிருந்து கமிஷன் விஷயமசாகப் 

பல வகுப்பசார் அனுப்பியிருக்கும 

விண்ணப்பங்கமளக் கருமண பகசாண்டு 

ஆயலசாசியசாமலும தனது விசசாரைமணக் 

பகட்டியவமரையில் இந்து யதசத்தில் வசாசம 

பசய்பவர்கள யசாவமரையும இந்துக்கள என்ற 

எண்ணம பகசாண்டு நூதன சட்டங்கமள 

நிரூபிக்க ஆரைமபித்துக் பகசாண்டசார். 



அத்தமகய எண்ணம பகசாண்டவர் இந்து 

யதசத்தில் வசாசம பசய்யும 

முகமதியர்கமளயும இந்துக்களசாகப் 

பசாவிக்கசாது முகமதியர்கள யவறு 

இந்துக்கள.யவறு என்று பிரிக்க ஆரைமபித்துக் 

பகசாண்டசார். ஆனசால் இந்துக்களுள இடிபட்டு

நசிந்து வரும முக்கிய வகுப்பசாமரைக் 

கவனிப்பசாரில்மல (அலசாய்சியஸ் 108).

என அவர்கள பசய்த அடிப்பமடத் தவற்மறத் 

பதளிவசாக்குவசார்.

பபளத்த மசார்க்கத்தசார்க்கும பிரைசாமண 

சமயத்தசாருக்கும உளள தீரைசாப் பமக கசாரைணமசாக 

முன்னவர் எவ்வசாபறல்லசாம பின்னவரைசால் 

இழிவுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனபரைன்பதற்கு 

அவ்வப்பபசாழுது சசான்றுகள தந்து 

பகசாண்யடயிருப்பமதத் தம கடமமயசாகக் 



கருதிய தசாசர் பிரைசாமண சமயத்தசார் தந்திரைமசாகச் 

பசயல்படுமயபசாதும கூர்த்த மதியயசாடு 

நிகழ்ந்தனவற்மற ஆய்ந்து பதளிவசான 

விளக்கங்கயளசாடு அமபலப்படுத்துவசார்.

பபளத்த தன்மத்திற்கும பபளத்தர்களசாம 

யமன்மக்களுக்கும சத்துருவசாகத் யதசான்றிய 

யவஷ பிரைசாமணர்கள பபளத்தர்கமளத் 

தசாழ்த்திப்பமறயபரைன்று.. நசாவிலும பரைவி 

வருவதய்கசாய் பமறப்பருந்து 

பசாப்பசாரைப்பருந்பதன்றும பமறமயினசா 

பசாப்பசாரை மயினசாபவன்றும பமறப்பசாமபு - 

பசாப்பசாரைப் பசாமபபன்றும வழங்கி 

வருபவற்றுள பமற நசாய் என்னும 

வசார்த்மதமயயும ஆரைமபித்தவர்கள அதற்கு 

எதிர்பமசாழியசாம பசாப்பசாரை நசாய் என்பமத 

வழங்கினசால் அஃது தங்கமள 

இழிவுபடுத்தும என்று உணர்ந்து பமறநசாய் 



என்னும பமசாழிமய மட்டிலும வழங்கி 

வருகிறசார்கள . . . (அலசாய்சியஸ் 1143).

மவஸ்ரைசாய் மிண்ட்யடசாவும அவர் மமனவியும 

சிமலசாவில் தங்கள நசாயுடன் பதருவில் நடந்து 

பகசாண்டிருந்த யபசாது ஒரு பவறி பிடித்த நசாய் 

அவர்கள நசாமயத் தசாக்க அதமன அவர்கள 

விரைட்டி விட்ட பசய்திமய ஸ்டசாண்டர்ட் எனும 

ஆங்கில ஏடு, விஜயசா எனும தமிழ் ஏடு, 

சுயதசமித்திரைன் ஆகிய மூன்றும எவ்வசாறு 

பவளியிட்டன என்பமத எடுத்துக் பகசாடுத்து, 

பிரைசாமணப் பத்திரிமக ஆசிரியரின் 

குறுமதிமயயும சசாதிபவறிமயயும தசாசர் 

பதளிவுபடுத்துவசார். ஸ்டசாண்டர்டு பத்திரிமக 

அந்நசாமயப் மபத்தியம பிடித்த நசாய் (a rabid 

animal) என்றும, விஜயசா பத்திரிமக அதமன 

‘பவறிநசாய்’ என்றும குறிப்பிட, 

சுயதசமித்திரையனசா ஏழு வரிச் பசய்தியில் மூன்று 



இடங்களில் ‘பமற நசாய்’, ‘பமற நசாய்’ என்று 

அதமனச் சுட்டுவமத உளளவசாறு தந்து 

சுயதசமித்திரைன் ஆசிரியரின் சசாதி வியரைசாத 

உணர்மவ இது கசாட்டுவதசாக மட்டும எழுதி 

அவமரை எந்த விதமசான கடுஞ்பசசாற்களசாலும 

சசாடசாது விட்டுவிட்டசார். தசாசரின் 

பபருந்தன்மமயும சகிப்பு மனப்பசான்மமயும 

இவ்வசாறு பவளிப்படும இடங்கள மிகப்பல. 

ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு இமழக்கப்பட்ட 

பகசாடுமமகமளச் பசசால்லி இவற்மறச் 

பசய்யசாதீர்கள, பசய்யசாதீர்கள என்று 

பிரைசாமணர்களுக்கு யவண்டுயகசாள 

விடுப்பதல்லசாமல் அவர்கமள இழி பசசாற்களசால்

ஏசுவமதயயசா அவர்களுக்கு எதிரைசாக 

வன்முமறமயத் தூண்டுவமதயயசா அவர் 

என்றும கருதவில்மல.



இந்தியர்கள அறிவு வளர்ச்சியில் ஈடுபசாடின்றி 

மூட நமபிக்மககளில் முழுகிக் 

கிடக்கிறசார்கயளபயன்பமத யவதமனயயசாடும 

நமகச்சுமவயயசாடும பலவிடங்களில் பல்யவறு 

வமககளில் தசாசர் குறிப்பிடுவசார்.

இந்தியர்கள யசாவரும புத்தியில் 

மிகுந்யதசார்களசாய் இருப்பசார்களசாயின் 

இந்தியர்கள மரைல்யவ, இந்தியர்கள 

படல்லகிரைசாப், இந்தியர்களயபசாட்யடசாகிரைசாப், 

இந்தியர்கள பலத்த கிரைசாப், இந்தியர்கள 

யபசானகிரைசாப்பபன்னும பதசாழில்கமள 

விருத்தி பசய்து சகல இந்துக்கமளயும 

சுகமமடயச் பசய்விப்பசார்கள.

அத்தமகய புத்தியின் விருத்தியின்றிப் 

பபசான்னசால் பகசாட்மட சிறப்புப் பபற்றதசா, 

பகசாட்மடயசால் பபசான் சிறப்புப் பபற்றதசா 



என்றுணரைசாமல் உருத்திரைசாட்சக் பகசாட்மட 

கட்டிக் பகசாளளும வியவக விருத்தியும 

பநற்றியசால் நசாமம சிறப்புப் பபற்றதசா, 

நசாமத்தசால் பநற்றிச் சிறப்புப் பபற்றதசா 

என்றுணரைசாது சிறிய நசாமம யபசாடப்படசாது 

பநற்றி நிமறய பபரிய நசாமம யபசாட 

யவண்டுபமன்னும வியவக விருத்தியும 

பநற்றியசால் குமழத்துப் பூச்சும சசாமபல் 

சிறப்பு பபற்றதசா, குமழத்துப் பூச்சும 

சசாமபலசால் பநற்றிச் சிறப்புப் பபற்றதசா 

என்றுணரைசாது யகசாடிட்டுப் பூச 

யவண்டுபமன்னும வியவக விருத்தி 

கூறுமபடியசானவர்களுக்கு என்ன விருத்தி 

உண்படன்பமதக் கண்டு பகசாளளலசாம. 

(அலசாய்சியஸ் 1165).

கசாங்கிரைஸ் தமலவர் சுயரைந்திரைநசாத் பசானர்ஜி 

இங்கிலசாந்தில் நிகழ்த்திய 



பசசாற்பபசாழிபவசான்றில் இந்தியசாவில் 

வன்முமறயில் ஈடுபடும பகசாமல பசாதகர்கள 

இல்மலபயன்றும புத்த தன்மத்மதச் 

சசார்ந்தவர்கள கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 500 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னயமயய 

பகசாடுஞ்பசயல்கமள நீக்கிச் 

சீர்திருந்தினவர்கபளன்றும பசசான்னமத 

விமர்சிக்கும தசாசர் புத்த தன்மம பற்றிய 

பசானர்ஜியின் கருத்து சத்தியமசாயினும அவர் 

இந்தியர்கள பகசாமல பசய்ய மசாட்டசார்கள என்று

கூறியமத மறுத்து வசாதங்கமள அடுக்குவசார்.

ஆயினும சங்கரைசாச்சசாரி அவதரித்து புத்த 

தன்மத்மதயய ஒட்டி விட்டசாபரைன்று 

இந்தியர்கள கூறி வருவமத நமது 

பசானர்ஜியசார் அறியசார் யபசாலும.



ஈதன்றிபசாரைத யுத்தத்தில் கிருஷ்ணபரைன்னும 

கடவுயள சசாரைதியசாகத் யதசான்றி அர்ச்சுனமனக்

பகசாண்டு குருயசத்திரை பூமியில் 

யதசான்றியவர்கள யசாவமரையும 

பகசால்லுமபடிச் பசய்தது யபசாதசாமல் 

அப்பசாவங்கள துமலவ தற்கசாய அஸ்வயமத 

யசாகம பசய்து மற்றும சிற்றுசார்களில் 

இருப்பவர்கள யசாவமரையும சுற்றிக் 

பகசால்லுமபடிச் பசய்த கமதமயக் 

கண்டசாரிமல யபசாலும.

இரைசாமபரைன்னும கட்வுள யதசான்றி 

இலங்மகபயன்னும யதசத்திலுளள 

சகலமரையும பகசான்றசாபரைன்னும 

சங்கதிகமளக் யகட்டசாரில்மல யபசாலும. 

மற்றுமுளள யதவர்கள யதசான்றி அவன் 

தமலமய பவட்டிவிட்டசார், கசாமல 

பவட்டிவிட்டசார் என்பது யபசாக 



எண்ணசாயிரைம பபளத்தர்கமள, பத்தசாயிரைம 

பபளத்தர்கமளக் கழுவிலும வசியிலும 

கற்கசானங்களிலும வமதத்துக் 

பகசான்றசார்கபளன்று கூறும கழுயவற்றிய 

படலத்மதயும கண்ணசாரைக் கண்டசாரில்மல 

யபசாலும. இத்தியசாதி மக்கமளக் பகசான்று 

மசாளக் கீர்த்திமயப் பபற்ற படுங்பகசாமல 

யபசாதசாது பசு மசாடுகமளயும ஆடுகமளயும 

குதிமரைகமளயும பமத பமதக்க 

பநருப்பிலிட்டுக் பகசாமல பசய்து தின்ற 

பகசாறுசாரைக் கமதகமளயும கண்டிலர் யபசாலும 

(அலசாய்சியஸ் 1166).

பசானர்ஜியின் இனத்தவர் தங்களுக்குப் பபருமம 

யசர்க்கும உண்மம நிகழ்ச்சிகள என்று 

நமபுவனவற்மறயய எடுத்துச் பசசால்லி தசாசர், 

ஒரு கல்லில் இரு மசாங்கசாய் அடிக்கக் கசாணலசாம.



நசாட்டில் அன்றசாடம ஆங்கசாங்யக நடக்கும 

நிகழ்ச்சிகமளக் கசாலம, இடம, புளளி 

விவரைங்கயளசாடு எடுத்துக்கசாட்டி அரைசிடமும 

தனியசாரிடமும பணியவசாடும வினயமசாகவும 

நீதி யகட்கும தசாசர் மமறமுகமசாக 

அரைசசாளயவசாரின் மனத்தில் மதக்குமபடி 

எவ்விதமசான உண்மம நிகழ்ச்சிகமளயயசா, 

கற்பமனயசானவற்மறயயசா சுட்டசாது பபசாதுவசாக 

அறவுமரை கூறும கட்டுமரைகமளயும 

அவ்வப்யபசாது எழுதி வந்தசார். இவற்றில் 

அரைசனின் கடமமகள யசாமவ, அமமச்சரின் 

பசயல்திறன் எவ்வசாறிருக்க யவண்டும 

என்பறல்லசாம பபசாதுப்படப் யபசுவசார். 

“அரைசியல்” என்னும தமலப்பிலும “மந்திரிகள 

என்னும மந்திரைவசாதிகள” என்னும 

தமலப்பிலும அவர் எழுதிய பதசாடர் 

கட்டுமரைகள இத்தமகயமவ. இவற்றிற்குத் 



திருக்குறமளயும ஏமனய நீதி நூல்கமளயும 

பயன்படுத்திக் பகசாண்டு பிரிட்டிஷ் அரைசில் 

இந்தியசா இருந்த நிமலமய மனத்திற் பகசாண்டு 

ஏற்ற கருத்துக்கமளத் பதசாகுத்துச் பசசால்கிறசார். 

இக்கட்டுமரைகளில் தனிமனிதர்கள, ஊர்களின் 

பபயர்கள இடமபபறுவதில்மலயசாயினும 

நசாட்டு நடப்புகளில் எவற்மற அவர் 

முன்னிறுத்த விமழகிறசார் என்பது பதளிவசாகயவ

பதரியும.

சசாதிப்பசாகுபசாட்மட மவத்து வயிறு 

பிமழப்பசாமரைத் தட்டிக் யகட்கசாதது அரைசின் 

குற்றம என்பமதத் பதரிவிக்க ஒரு குடுமபத்மத 

உருவகமசாகத் தருவசார்.

ஒர் தகப்பனுக்கு நசான்கு பிளமளகள 

பிறக்குமசாயின் அப்பிளமளகமள 

வித்மதயிலும புத்தியிலும ஈமகயிலும 



சன்மசார்க்கத்திலும பபருகச் பசய்து தந்மத 

சுகம அமடவதுடன் அவன் பபயரும 

கீர்த்தியும உலகத்தில் பரைவும.

அங்ஙனம இரைசாது பிளமளகமள 

சன்மசார்க்கத்தில் விடுத்தும அதமனக் கருதசாது

துன்மசார்க்கத்மதப் பின்பற்றி சயகசாதரை 

ஒற்றுமமயற்றுத் தசாங்கள நிமல 

குமலவதன்றி அன்னியர்கமளயும நிமல 

குமலயச் பசய்வசார்களசாயின் தந்மத மறக் 

கருமணயசால் பதண்டித்து, சீர் பபறச் 

பசய்வதும உண்டு. அவ்வமக சீர்திருத்தம 

பசய்யசாது அறக்கருமணயசால் பிளமளகள 

யபசான யபசாக்கில் விடுவசானசாயின் அவர்களும

பகட்டுத் தனக்கும யசாபதசாரு சுகமில்லசாமல் 

யபசாபமன்பது திண்ணம (அலசாய்சியஸ் 13).



ஆட்சியிலிருக்கும ஆங்கியலயர் யசாமரை நமப 

யவண்டும, எக்குழுவினமரை நமபி ஏமசாந்துவிடக் 

கூடசாது என்பமத ஒரிடத்தில் 

பதளிவுபடுத்துவசார்.

ஆதலின் அரைசனது அரைணும அகழியும 

ஆயுதங்களும பசல்வமும குமறந்திருந்த 

யபசாதிலும தன்மனச் சூழ்ந்துளள 

அமமச்சக்குடி பமடகள நீதிமயயும 

பநறிமயயும வசாய்மமமயயும நிமறந்துளள 

குடுமபங்களில் பிறந்தவர்களசாயிருப்பினும 

அவர்கள நீதி பநறிக்கசாப்யப அரைசசாங்கத்மதச் 

சிறப்பிக்கச் பசய்யும. அங்ஙனமின்றிப் 

பித்தமளமயத் தீட்டிப் பிரைகசாசிக்கக் கசாட்டிய 

யபசாதிலும அமதப் பபசான்பனன்று நமபசாமல்

உமரைக்கல்லும ஆணியும பகசாண்டு 

யசசாதிப்பது யபசால் அரைச அங்கத்தில் 

யசர்ப்பவர்களின் உருவங்கமள யநசாக்கிச் 



யசர்க்கசாமல் அவரைவர்கள குடுமப குணசா 

குணச் பசயல்கள அறிந்து யசர்த்தல் 

யவண்டும. ஏபனனில் பபசாருமளச் 

யசகரிக்கும பபரும அவசாக் பகசாண்டவமன 

அரைச அங்கத்தில் ஒருவனசாகச் யசர்த்துக் 

பகசாளவதசால் அரைச அங்கச் பசயல்களில் அதி 

யூக்கம அற்றுப் பபசாருள யசர்க்கும 

ஊக்கத்தசால் அரைசமனயும மற்ற 

அங்கத்யதசார்கமளயும வியரைசாதிக்கச் பசய்த 

அரைசனுக்குத் தன்மன அதியுத்தமமனப் 

யபசால் கசாட்டி அபிநயிப்பசான் (அலசாய்சியஸ் 

116).

தசாசர் எவ்வினத்தசாமரை நமபி யமசாசம யபசாக 

யவண்டசாபமன்று எழுதுகிறசார் என்பமதச் 

பசசால்ல யவண்டியதில்மல.



ஒர் அரைசில் அமமச்சனசாக இருக்கத் 

தகுதியுமடயயசான் யசார் என்று விளக்க 

முமனயும தசாசர் நசாட்டு நடப்மப 

மமறமுகமசாகத் பதரிவிக்கிறசார். அமமச்சன் 

நல்லவமரையும பகட்டவமரையும அமடயசாளம 

கண்டு அவர்கமளப் பதவிகளில் அமர்த்த 

யவண்டும.

ஒரு பசாமஷக்கசாரைர்களசாகும கூட்டத்தசாருக்குள

நல்லினத்யதசாபரைன்றும தீயினத்யதசாபரைன்றும 

கண்டறிய யவண்டியது வியசஷமசாம.

தீவினத்யதசார் யசாவபரைனில்: வஞ்சித்தல், 

குடிபகடுத்தல், பபசாய்மயச் 

பசசால்லிப்பபசாருள பறித்தல், தனது ஒரு 

குடுமபம பிமழப்பதற்குப் பத்துக் 

குடுமபங்கமளப் பசாழசாக்குதல், எக்கசாலும 

அடுத்தவர்கமளக் பகடுக்கத் தக்க எண்ணம 



பகசாளளுதல், தங்களுக்கு யவண்டிய 

பிரையயசாசனத்திற்கசாய் எதிரிமய அடுத்துக் 

யகட்டயபசாது அவர்கள பகசாடசாவிட்டசால் 

எவ்விதத்தசாலும அவர்கள குடிமயக் பகடுக்க 

ஆரைமபித்தல், தங்களுக்கசாக யவண்டிய 

கசாரியங்கள நிமறயவறும வமரையில் எதிரியின்

பசாதத்மதப் பற்றித் பதசாழுதிருந்து தனக்கசான 

கசாரியம நிமறயவறியவுடன் எதிரியின் 

குடுமிமய எட்டிப் பிடித்துக் பகடுத்தல் ஆகிய

வன் பநஞ்சத்மத தன் பநஞ்சம யபசால் 

நடித்துக் கசாட்டுயவசார் தீய 

இனத்தவர்களசாகும. நல்லினத்யதசார் 

யசாவபரைன்னில் கல்வி கற்பித்தவர்கமளத் 

தந்மத யபசால் கருதும நன்றியறிந்தவர்களும 

வித்மத கற்பிப்பவர்கமளத் தந்மத யபசால் 

கருதும நன்றியறிந்தவர்களும 

உத்தியயசாகமளித்துக் கசாப்பவர்கமளத் தந்மத 



யபசால் கருதும நன்றியறிந்தவர்களும தசாங்கள

சுகமமடவது யபசால் சகலரும சுகமமடய 

யவண்டுபமன்று முயற்சிப்பவர்களும புல் 

விற்யறனும வண்டியிழுத்யதனும யதகத்மத 

வருத்திச் சமபசாதிப்பவர்களும ஆகிய தன் 

பநஞ்சத்மத உமடயவர்கயள 

நல்லினத்யதசார்களசாகும (அலசாய்சியஸ் 1169).

அரைசன் சுயதச மந்திரைவசாதச் பசயல்கமளயும 

புறயதச மந்திரைவசாதச் பசயல்கமளயும ஒயரை 

அமமச்சனிடம ஒப்பிவிடலசாகசாது என்று 

கூறுமயபசாதும யசார் யசாமரைக் குறிப்பிடுகிறசார் 

என்பமத அவரைது வசாசகர்கள உணர்ந்திருப்பசார்.

யவதங்கள, உபநிடதங்கள, அமவ கூறும அரிய 

தத்துவங்கள, ஆன்மசா, பிரைமம பற்றிய 

விளக்கங்கள என்பறல்லசாம ஒரு சசாரைசார் 

முழக்கமிட்டு வந்தமதக் கண்டித்து “யவஷ 



யவதசாந்திகள பிறவி” என்னும கட்டுமரையில் 

அவர்களுக்குத் தக்க பசாடம புகட்டுவசார் தசாசர்.

தற்கசாலம யவதம இன்னது இனியது என்று 

அறியசாத யவஷயவதசாந்திகள 

சமட்டிபயன்றசால் வியட்டிபயன்றும 

ஆயரைசாபபமன்றும அபவசாதம என்றும உளள 

வடபமசாழிகமளப் புகட்டி ஏமனயயசாமரை 

மருட்டிப் பிரைமம எங்கும 

நிமறந்திருக்கிறசாபரைன்று பசசால்லுயவன், 

ஆயினும பமறயனிடமட்டிலும 

இல்மலபயன்யபன்; பிரைமம சருவமயம 

என்யபன்; பிரைசாமணன் தனிபயன்யபன்; 

பிரைமம எங்கும நிமறந்திருக்கினும 

சூத்திரைனுள பிரைமம யவறு, மவசியனுள 

பிரைமம யவறு, கூடித்திரியனுள பிரைமம யவறு, 

பிரைசாமணனுள பிரைமம யவபறன்யபன்.



கசாரைணம, சூத்திரைனசாகப் பிறந்தவன் 

மவசியனுக்கு ஏவல் பசய்து அவனிடம 

நற்சசாட்சிப் பபறுவசாயனல், மறுபிறவியில் 

மவசிகனசாகப் பிறப்பசான்.

மவசியனசாகப் பிறந்தவன் கூடித்திரியனுக்கு 

ஏவல் பசய்து அவனிடம நற்சசாட்சி 

பபறுவசாயனல் மறுபிறவியில் 

கூடித்திரியனசாகப் பிறப்பசான்.

கூடித்திரியனசாகப் பிறந்தவன் பிரைசாமணனுக்கு 

ஏவல் பசய்து அவனிடம நற்சசாட்சிப் 

பபறுவசாயனல் மறுபிறவியில் 

பிரைசாமணனசாகப் பிறப்பசான்.

என்யபன் எனக் கூறும யவஷ யவதசாந்திகள 

விசசாரிமணயசால் அறிந்துளள பிரைமத்தின் 

பசயமலயும சசாதிகளின் பிரிமவயும 

ஆரைசாயுங்கசால் சூத்திரை பிரைமம யவறு, 



கூடித்திரிய பிரைமம யவறு பிரைசாமண பிரைமம 

யவறசாகவுளளன யபசாலும. அவற்றிற்கு 

ஆதசாரைமசாம பசட்டி பிரைமம யவறு, ஆச்சசாரி 

பிரைமம யவறு. அவர்களபசால் நின்று யதற 

விசசாரிக்கும பமறயன் பிரைமம யவறு யபசாலும

(அலசாய்சியஸ் 1172).

உபநிடதங்கள பிரைமத்மத விளக்கக் மகயசாளும 

நமடமயயும உத்திமயயும தசாசர் இங்குக் 

மகயசாண்டு மநயசாண்டி பசய்து மூலக்கருத்மத 

எளிதில் தகர்ப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமது தமிழன் பத்திரிமக தசாய்நசாட்டசாருக்குப் 

பரிந்து யபசசாமல் ஆட்சியிலிருக்கும 

பவளிநசாட்டசாருக்குத் துமண யபசாவது எனும 

குற்றச்சசாட்டுக்கு அயயசாத்திதசாசர் தரும விமட 

பதளிவசானது.



அந்யதசா! நசாம சுயதசிகமளத் தூற்றுவதற்கும 

பரையதசிகமளப் யபசாற்றுவதற்கும 

வந்யதசாமில்மல. சகல மக்களின் சுகங்கமளக் 

கருதித் தங்களது நீதிமயச் பசலுத்துகிறவர்கள

யசாயரைசா அவர்கமளப் யபசாற்றியும ஏற்றியும 

பகசாண்டசாடுயவசாம. இதுயவ எமது சத்திய 

தன்மமசாகும.

அங்ஙனமின்றி சுயதசி சுயதசிபயனத் 

தமபட்டம அடித்துக் பகசாண்டு 

சுயப்பிரையயசாசனம கருயதசாம. அதசாவது 

தற்கசாலம பசன்மனயில் நிமறயவறி வரும 

யகசாவில் வழக்குகளில் வசாதிகளும 

சுயதசிகளசாயிருக்கிறசார்கள. பிரைதிவசாதிகளும 

சுயதசிகளசாய் இருக்கிறசார்கள. வசாதிகளின் 

லசாயர்களும சுயதசிகளசாய் இருக்கிறசார்கள. 

பிரைதிவசாதிகளின் லசாயர்களும சுயதசிகளசாய் 

இருக்கிறசார்கள. அவர்கள எல்யலசாரும ஒன்று 



கூடி சுயதசக் யகசாவில் பசசாத்மத 

அழியவிடசாது சீர்திருத்தக் கூடசாயதசா அல்லது 

தசாங்கயள ஒருவர் முதன்மமயசாயிருந்து 

நியசாயமசானத் தீர்ப்பளிக்கலசாகசாயதசா.

இல்மல. அதன் கசாரைணயமசா 

சுயப்பிரையயசாசனத்மதக் கருதுயவசார் 

சுயதசிகபளன்று ஏற்பட்டுளளபடியசால் 

சுயதசிகளுக்குச் சுயதசிகயள 

நமபிக்மகயற்றுப் பரையதசிகமள அடுத்து 

நியசாயம யகட்கிறசார்கள.

பரையதசிகயளசா தன்சசாதி புறசசாதி என்னும 

சசாதியற்றவர்களும தன்மதம புறமதம 

என்னும மதமற்றவர்களும ஆதலின் 

சகலருக்கும பபசாதுவசாய் நியசாயம கூறிச் 

சீர்படுத்தி வருகிறசார்கள (அலசாய்சியஸ் 1173-

74).



சுயதசிகபளன்று தமமம அமழத்துக் பகசாளவசார். 

தம நலயம கருதி அயலவரிடம பபற 

யவண்டியமதப் பபற்றுக் பகசாண்டு அவயரைசாடு 

யபசாரிடுவது யபசால் இரைட்மட யவடம 

யபசாடுகிறசார்கள என்பமதப் பலவசாறு தசாசர் 

எடுத்துக்கசாட்டுகிறசார்.

கசாங்கிரைஸ் கட்சிமயச் சசார்ந்த தமலவர்களுள 

இந்து சமயத் தமலவர்கபளனப்பட்யடசார் 

பவளியிட்ட கருத்துகமளபயல்லசாம 

உடனுக்குடன் அலசி ஆரைசாய்ந்து அவற்றுள 

எமவ ஏற்புமடயமவ எமவ 

பித்தலசாட்டமசானமவ என்பமத விளக்குவமதத் 

தசாசர் தமது முதற் கடமமயசாகக் பகசாண்டு 

பசயல்பட்டசார். யபரைறிஞர்கள என்று 

கருதப்பட்டவர்கள பவளியிட்ட 

முடிவுகமளயும முமறயசாக எமடயிட்டு 

அவற்றின் நிமறகுமறகமளச் சுட்டிக் 



கசாட்டுமயபசாது அவருமடய மதி நுட்பமும 

வசாதத்திறமமயும பவளிப்படும. சுயரைந்திரைநசாத் 

பசானர்ஜி என்னும வங்க அறிஞர் ஆங்கிலத்தில் 

யபச்சசாற்றல் மிக்கவர். அவர் இந்தியசாவில் உளள 

அமமதியற்ற சூழலுக்கு ஆறு கசாரைணங்கள என்று

சுட்டியவற்மற மறுத்து அயயசாத்திதசாசர் 

உண்மமக் கசாரைணங்கமள அமடயசாளம 

கசாட்டுதல் அவரைது சிந்தமன ஆற்றமலப் 

புலப்படுத்தும.

1. இந்தியக் குடிகமள கவர்ன்பமன்டசார் 

அடியயசாடு அவமதித்தயத அமமதியற்ற 

நிமலக்குக் கசாரைணபமன்கிறசார். இந்தியசாவில் 

வசாசம பசய்யும அறுபது லட்சத்திற்கும 

யமற்பட்ட மநுக்கமள மசாடு, ஆடு, குதிமரை, 

கழுமத, நசாய் முதலிய மிருக 

பஜந்துக்களினும தசாழ்ச்சியசாக அவமதித்து 

வருவதுடன் மிக்க இழிவுகூறி நசாணமமடயச் 



பசய்தும வருகிறசார்கயள இமத நமது 

பசானர்ஜியசார் அறியசார் யபசாலும.

2. சில சசாதியயசாமரை கவர்ன்பமன்டசார் 

பட்சபசாதமசாக நடத்துவயத அமமதியற்ற 

நிமலக்குக் கசாரைணபமன்கிறசார்.

ஒர் ஐயரைசாப்பியர் கபலக்டரைசாக வருவசாரைசாயின் 

மற்றும யவண்டிய எட்கிளசார்க், அஜஜர் 

பசருசதசார், தசாசில்தசார், 

உத்தியயசாகங்களுக்கசாக ஐயரைசாப்பியர்கமளயய

தருவித்து மவத்துக் பகசாளகின்றசார்களசா, 

இல்மலயய.

இந்து யதசத்திலுளளவர்களில் பிரைசாமணர் 

என்று பசசால்லிக் பகசாளயவசார்களில் ஒருவர் 

பசருசதசாரைசாயினும தசாசில்தசாரைசாயினும 

யசர்க்கப்படுவசாரைசாயின் நசாமலந்து 

வருஷத்துக்குள அந்த ஆபீசு முழுவதும 



பிரைசாமணபரைன்று பசசால்லிக் 

பகசாளகிறவர்கயள நிமறந்து விடுகிறசார்கள. 

இத்தமகய பசயலுள ஐயரைசாப்பியர்கள 

பசாரைபட்சம உமடயவர்கள, இந்தியர்கள 

பசாரைபட்சமுமடயவர்களசா என்பமத 

பசானர்ஜியசார் அறியசார் யபசாலும.

3. இரைசாணியசார் இந்துக்களுக்குக் 

பகசாடுத்துளள வசாக்குறுதிகமளப் பூர்த்தி 

பசய்யசாது இரைசாஜிசாங்க நிருவசாகத்தில் ஒதுக்கி 

மவத்தயல அமமதியற்ற பசயலுக்குக் 

கசாரைணபமன்கிறசார்.

இந்தியர்களுக்குக் பகசாடுத்துளள 

சுதந்திரைங்கமளக் யகட்யபசார்கள தற்கசாலம 

பபற்றிருக்கும சுதந்திரைங்களில் சகல 

சசாதியயசார்களும அநுபவிக்குமபடியசான 

வழிகமளத் திறந்திருக்கிறசார்களசா, 



அமடத்திருக்கிறசார்களசா என்பமத நமது 

பசானர்ஜியசார் அறியசார் யபசாலும 4. 

ஐயரைசாப்பியர்கள இந்தியர்கமள இழிவசாக 

நடத்துவயத அமமதியற்ற பசயலுக்குக் 

கசாரைணம என்கிறசார்.

இந்து யதசத்திலுளள மநுக்களில் ஆறு 

யபருக்கு ஒருவரைசாகத் யதசான்றி யதகத்மத 

வருத்திச் சமபசாதிக்கக் கூடியவர்களும சசாதி 

யபதமில்லசா வியவகிகளும ஆயனசார்கமளப் 

பமறயர்கபளன்றும தீயர்கபளன்றும 

சண்டசாளர்கபளன்றும இழிவு கூறி வருவதும 

அன்றி மற்றவர்கள பிரிட்டிஷ் 

துமரைத்தனத்தில் அமடந்து வரும 

சுதந்திரைங்கமள இவர்கள அமடய 

விடசாமலும இழிவு கூறித் தசாழ்த்தி வருவமத 

நமது பசானர்ஜியசார் அறியசார் யபசாலும.



5. ஆங்கியலசா இந்தியப் பத்திரிமககள 

இந்தியர்களின் நியசாயமசான விருப்பங்கமள 

நிந்தித்துப் யபசி வரை அப்பத்திரிமககமள 

மதித்து கவர்பமன்டசார் நடத்துவயத 

அமமதியற்ற பசயலுக்குக் கசாரைணம 

என்கிறசார்.

இந்து யதசத்தின் பூர்வக்குடிகளும சகல 

சசாதியசாருக்குளளும பபருந்பதசாமகயினரைசான 

பூர்வ பபளத்தர்கமளப் பமறயர்கபளன்றும 

தசாழ்ந்த சசாதிகபளன்றும வகுத்துப் பபசாய்ச் 

சரித்திரைங்கமள ஏற்படுத்திப் புத்தகங்களில் 

அச்சிட்டுக் பகசாண்டு கூத்து யமமடகளில் 

அவமசானப்படுத்தி வருவதும ஆகிய 

பபசாறசாமமச் பசயல்கமள நமது பசானர்ஜியசார்

அறியசார் யபசாலும.



6. வங்கசாளத்மத இரைண்டு பிரிவிமனயசாகப் 

பிரித்துவிட்டயத அமமதியில்லசாச் 

பசயலுக்குக் கசாரைணம என்கிறசார்கள.

இந்து யதசத்தில் சசாதியுளளவர்கள யசாவரும 

ஒரு பிரிவு சசாதியில்லசாதவர்கள யசாவரும ஒரு 

பிரிபவன்று இரைண்டசாகப் பிரித்துச் 

சசாதியுளளவர்கள மட்டிலும தங்கள 

கலசாசசாமலகளிலும மகத்பதசாழில் 

சசாமலகளிலும வந்து கற்றுக் 

பகசாளளலசாபமன்றும சசாதியில்லசாதவர்கள 

வரைலசாகசாபதன்றும ஐயர்கள வசாசம பசய்யும 

இடங்கமள ஐயர்கள வீதிபயன்று கூறசாமலும 

நசாயுடுகள வசாசம பசய்யும வீதிகமள நசாயுடு 

வீதிகபளன்று கூறசாமலும முதலிகள வசாசம 

பசய்யும வீதிகமள முதலிகள வீதிகள என்று 

கூறசாமலும பூர்வ ஏமழக்குடிகள வசாசம 

பசய்யும இடங்களுக்கு மட்டிலும 



மயிலசாப்பூரைசான் பமறச்யசரி வீதி, இரைசாமசசாமி 

முதலி பமறச்யசரி வீதிபயன்று யபசார்டுகளில் 

எழுதியய பிரித்து இழிவு கூறி வருகிறசார்கள. 

ஒர் யதசத்மத இரைண்டசாகப் பிரித்ததற்யக 

யதசாஷம கூறிய பசானர்ஜியவர்கள 

மநுக்கூட்டத்யதசார்கமளயய இரு வமகயசாகப் 

பிரித்து இழிவு கூறி வருவமத அறியசார் 

யபசாலும.

அந்யதசா நமது கனந்தசாங்கிய பசானர்ஜியசார் 

இந்தியசாவில் உளள இத்தியசாதி ஒற்றுமமக் 

யகடுகமளயும உணரைசாது அமமதியற்ற 

நிமலக்குக் கூறிய அறுவமகக் கசாரைணங்களும 

வீயணயசாம (அலசாய்சியஸ் 1176 - 77).

சுயரைந்திரைநசாத் பசானர்ஜி இந்தியச் சமுதசாயத்தின் 

உண்மம நிமல அறியசாதிருப்பமதயும அதமனத்

திருத்துவமதத் தமது முதற் கடமமயசாகக் 



பகசாண்டிரைசாமல் யசார் யசாமரையயசா 

யதமவயில்லசாமல் குற்றம சசாட்டுகிறசார் 

என்பமத எடுத்துக்கசாட்டும தசாசர் கசாங்கிரைஸ் 

தமலவர்கள இந்நசாட்டில் அடித்தள மக்களின் 

வசாழ்க்மகமயப் பற்றி அறியசாமலும அறிந்து 

பகசாளள முயலசாமலும அது பற்றிச் சற்றும 

கவமல பகசாளளசாமலும இருக்கும அவல 

நிமலமயப் படம பிடித்துக் கசாட்டுகிறசார்.

பிரைசாமணர் அல்லசாதசார் சிலர் யசர்ந்து பகசாண்டு 

நசான்பிரைசாமின்ஸ் (Non-Brahmins) சங்கம என்று 

ஒன்று பதசாடங்கியபபசாழுது ‘நசான் பிரைசாமன் 

கூட்டத்யதசாபரைன்றசால் யசாவர்’ என்ற தமலப்பில் 

அத்தமகய சங்கத்திலிருக்கும உள 

முரைண்பசாடுகமள எடுத்துக்கசாட்டி 

அவர்களுமடய யநசாக்கங்கமளத் 

பதளிவுபடுத்துமசாறு தசாசர் யவண்டுயகசாள 

விடுத்தசார்.



தற்கசாலம பிரைசாமணர்கள என்று பபயர் 

மவத்துளள வகுப்பசாருள கீழ்ச்சசாதி யமற்சசாதி 

பயன்னும வரைமபுகமள ஏற்படுத்தி 

இருக்கின்றசார்கள. அவ்வரைமபுக்குள அடங்கி 

சசாதி யபதம மவத்துளளவர்கள யசாவரும 

பிரைசாமணக் கூட்டத்தவர்கமளயய 

யசர்ந்தவர்களசாகும.

மசவம, மவணவம, யவதசாந்தம என்னும 

சமயங்கமளயும அப்பிரைசாமணர் 

என்யபசார்கயள ஏற்படுத்தி அச்சமயத்மத 

எவபரைவர் தழுவி நிற்கின்றனயரைசா அவர்களும

பிரைசாமணச் சசார்புமடயவர்கயள யசாவர் . . .

ஆதலின் இவற்மறக் கண்ணுறும அன்பர்கள 

ஒவ்பவசாருவரும தற்கசாலம யதசான்றியிருக்கும

‘நசான் பிரைசாமன்ஸ்’ என்யபசார் யசாவபரைன்றும 

அவர்கள கூட்டத்தின் கருத்துக்கள 



யசாபதன்றும பதரிவிக்குமபடிக் 

யகசாறுகியறசாம.

கூட்டயவசாட்டச் பசலவுகள யசாவும 

எங்கமளச் சசார்ந்தது. ஆட்டபசாட்டச் சுகங்கள 

யசாவும ஐயமரைச் சசார்ந்தது என்பசாரைசாயின் யசாது 

பலன் என்பயதயசாம (அலசாய்சியஸ் 1183-84).

சசாதிப் பசாகுபசாடுகமளயும சசாதி 

ஆசசாரைங்கமளயும சமய ஆசசாரைங்கமளயும 

தழுவிக் பகசாண்யட நசான்பிரைசாமின்ஸ் என்று 

சங்கம கூடியிருக்கின்றனரைசா அன்யறல் 

சசாதியசாசசாரைங்கமளயும சமய ஆசசாரைங்கமளயும 

ஒழித்து அத்தமகய சங்கத்மத அமமத்துளளனரைசா

பவன்று தசாசர் யகட்ட யகளவி 

பதசாமலயநசாக்குமடயதசாகும. பின்னசால் வந்த 

நீதிக்கட்சியினர் பலர் சசாதி ஆசசாரைங்கமள ஏற்றுக் 

பகசாண்டு அரைசசாங்கத் துமறகளில் பல 



சசாதியசாருக்கும பதவிகள வழங்க 

யவண்டுபமன்பமத முதல் குறிக்யகசாளசாக 

மவத்துப் யபசாரைசாடினர். ஆனசால் இந்யநசாக்கம 

அடிப்பமடயில் தவறசானது என்பமத 

அயயசாத்திதசாசர் சுட்டிக் கசாட்டுகிறசார். 

சசாதியசாசசாரைங்கமளயும சமயவசாசசாரைங்கமளயும 

ஒழித்துளள கூட்டமசாயின் அதயனசாடு பலர் 

யசர்ந்துமழக்கத் தசாமும பிறரும 

தயசாரைசாயிருப்பமதயும அரைசு அலுவலகங்களில் 

யவமல வசாய்ப்புக்கசாக மட்டும நசான் பிரைசாமன்ஸ்’

சங்கம யபசாரைசாடுபமன்றசால் அது 

பயனற்றபதன்பமதயும தசாசர் 

பதளிவுபடுத்துவது உணர்ந்து பசாரைசாட்டத்தக்க 

நிமலயசாகும.

இயத யபசால் டிப்பிரைஸ்டு கிளசாமஸ(Depressed 

Classes) யசர்ந்தவர்கமள உயர்த்தப் 

யபசாகியறசாபமன்னும சில யமட்டுக் குடியினர் 



முன்வந்த யபசாதும அவர்கள உளயநசாக்கம 

என்னபவன்பமத அறிவிக்குமசாறு தசாசர் யகளவி 

பயழுப்பினசார். பயரைசாடசா மன்னர் தமது நசாட்டில் 

கனத்திலும தனத்திலும தசாழ்ந்தவர்கள உயரை 

யவண்டும என்ற யநசாக்கத்துடன் அன்பின் 

மிகுதியசால் ஏமழகளுக்குக் கலசாசசாமலகளும 

மகத்பதசாழில் சசாமலகளும அமமக்க உதவி 

பசய்தயபசாது அவமரைப் பசாரைசாட்டிய தசாசர், 

பதன்னிந்தியசாவில் தசாழ்த்தப்பட்யடசாமரை யமயல

பகசாண்டு பசல்யவசாம என்று முன்வருபவர்கள 

யசாமரை எப்படி ஏமசாற்ற முயலுகிறசார்கள 

என்பமத பவளிப்படுத்துகிறசார்.

இதற்கசாதரைவசாக இமமசாதம ஆறசாம யததி சனி 

வசாரைம பவளிவந்த பசன்மன சுயதசமித்திரைன் 

பத்திரிமக நசான்கசாம பக்கம நசான்கசாவது 

கலத்தில் “கீழ் வகுப்பு சசாதியசாமரை உயர்த்தல்”

என்னும கசாப்பிட்டு (பரித்பூர்) என்னும 



யதசத்துள கூடிய கூட்டத்தில் சில 

பிரைசாமணர்கள வந்திருந்து அவ்விடம 

உளயளசார்கமளப் பசார்த்து அன்னிய யதச 

சரைக்குகமள பசாய்கசாட் அதசாவது “வர்ஜ்ஜனம 

பசய்யவசார்கமள உயர்த்தி விடுவதசாகக் 

கூறினசார்களசாம. இதன் ஆதரைமவக் பகசாண்யட

சசாதி யபதம மவத்துளள கூட்டத்தசார் தங்கள 

சுயதசியக் கூட்டத்மத வலுச் பசய்து பகசாளள 

யவண்டும என்னும கருத்தசால் டிப்பிரைஸ் 

கிளசாமச சீர்படுத்தப் யபசாகியறசாபமன 

பவளித் யதசான்றியுளளசார்கபளன்று 

கூறியுளயளசாம (அயயசாத்திதசாசர் I 204).

சசாதியபதமற்ற திரைசாவிடர்கள யசாவரும 

இக்கூட்டத்தினரின் எண்ணங்கமள 

ஆரைசாய்ந்தறியுமபடி யவண்டிக் யகட்டுக் 

பகசாளளும தசாசர், முன்னடந்த வரைலசாற்று 



நிகழ்ச்சிபயசான்மற அவர்களுக்கு 

நிமனவூட்டுவசார்.

தற்கசாலம பிரைசாமணர்கபளன்று பசசால்லிக் 

பகசாளளுமபடியசானவர்களுக்கும 

கமமசாளர்கள என்பவர்களுக்கும சில 

கலகங்கள யநரிட்டயபசாது 

பிரைசாமணர்கபளன்யபசார் கமமசாளர்களுக்குப் 

பயந்து பமறயர்கள என்று 

அமழப்யபசார்கமளத் தங்கள வசப்படுத்திக் 

பகசாண்டு நீங்கள வலங்மகயர்கள, 

உங்களுக்கு சகல சுகங்களும உண்டு, 

எங்களுடன் வலது மகப்பக்கம நீங்கள 

இருக்க யவண்டுபமன்று பவறுஞ் 

சுதந்திரைமும பவறும உற்சசாகமும பகசாடுத்துத் 

தங்கள கசாரியங்கள யசாவும மககூடியவுடன் 

நீங்கள பமழய பமறயர்கயளபயன்று 



பசாழ்படுத்தி வருவது அனுபவயமயசாகும 

(அலசாய்சியஸ் I 204).

பிரைசாமணர் அல்லசாதசாரின் சங்கங்கமளயும 

“டிப்பிபரைஸ்டு கிளசாமஸ” உயர்த்துயவசாம 

என்பசாமரையும நமபி, சசாதியபதமற்ற 

திரைசாவிடர்கள ஏமசாந்துவிடக் கூடசாபதன்று பல 

கட்டுமரைகளில் தசாசர் கூறும அறிவுமரை பின்மனய

நிகழ்வுகமள மவத்து எண்ணிப் பசார்க்க 

யவண்டிய ஒன்றசாகும.

கடவுள பபயமரைச் பசசால்லிப் பிமழப்பு 

நடத்துவசாமரைச் சசாடுவதற்கு அவர்கமளக் 

களளுக்கமட மவத்திருப்பவயரைசாடு ஒப்பிட்டுக் 

கசாட்டுவசார் தசாசர்.

களளுக்கமட விற்யபசான் தன் 

மகப்பபசாருமளக் பகசாடுத்துக் களமள 

வசாங்கி விற்று அதன் லசாபத்தசால் 



சீவிக்கின்றசான். கரியதசாமச விற்பவயளசா தன் 

மகப்பபசாருள பகசாண்டு சரைக்குகமள வசாங்கிக்

கரியதசாமச பசய்து அவற்மற விற்று அதனசால் 

சீவிக்கிறசாள. . . . .

குடிப்பவர் ஒழிந்தசால் விற்பவர்கள இரைசார் 

என்பது திண்ணம ஓர் வஸ்துமவ 

வசாங்குயவசார் இல்லசாவிடத்து விற்யபசார் 

இரைசார் என்பது கருத்து.

ஆனசால் கடவுட்கமட மவத்திருப்பவர்கயளசா 

அவர்கள சசாமி சரைக்மகத் தசாங்கயள 

கசாணசாதிருப்பினும பஞ்ச சசாதகங்களில் 

ஒன்றசாகிய பபசாய்மயச் பசசால்லி எங்கள 

யதவயன யதவன், யமசாட்சத்திற்கு யநரில் 

பகசாண்டு யபசாய் விட்டுவிடுவசார், சசாமிமய 

யநருக்கு யநரில் பசார்த்து 

உட்கசார்ந்திருக்கலசாம; ஆயினும எங்கள 



உண்டிப் பபட்டிக்குப் யபசாடும பணங்கமள 

மட்டிலும தமட பசய்யசாதீர்கள . . .

இதற்கு சசாமிபயன்னும முதயல 

கமடச்சரைக்குகளசாய் இருக்கின்றபடியசால் 

களளுக்கமடக்குக் மகமமுதல் 

யவண்டியிருப்பது யபசால் கடவுள 

கமடகளுக்குக் மகமமுதல் 

யவண்டுவதில்மல. இன்னும கமடமய 

விருத்தி பசய்ய யவண்டுமசாயின் பசசாத்துளள 

மகமபபண்கள எங்கு இருக்கின்றசார்கபளன்று

அறிந்து அவர்கமள அணுகி அமமசாதர்கமள

. . . . தங்கள மதக்கமடக் கணக்கில் யசர்த்துக் 

பகசாண்டு சசாமி வியசாபசாரைத்மதச் 

சமபிரைமமசாகச் பசய்து வருவசார்கள. 

தங்களுமடய பசசாத்துக்கமள மறந்தும 

மதக்கமட பபயரைசால் எழுதுவசார்கயள 



ஒருக்கசாலும எழுத மசாட்டசார்கள 

(அலசாய்சியஸ் I 210).

தசாங்கள யகளசாததும கசாணசாததுமசான ஒன்மறச் 

பசசால்லிப் பபசாருள பறிக்கும பசாதகம 

கடவுட்கமடபயன்பதசால் அதமன 

நடத்துவசார்கள விற்பசாரினும பகசாடியவர் என்று 

தசாசர் எழுதிச் பசல்வசார்.

ஒரு மனிதர் அல்லது நிகழ்ச்சி அல்லது குழு 

அல்லது நிறுவனம பற்றிப் யபசுமயபசாது 

அதமனபயசாத்த மனிதயரைசாடு அல்லது 

நிகழ்ச்சியயசாடு அல்லது குழுயவசாடு அல்லது 

நிறுவனத்யதசாடு ஒப்பிட்டுக் கசாட்டி 

நிமறகுமறகமளப் யபசுவது தசாசர் 

அவ்வப்யபசாது மகயசாளும உத்தியசாகும. 

இந்தியப் யபசாலீசு பற்றிக் குறிப்பிட 

விருமபுமயபசாது,



ஐயரைசாப்பசாவிற்குச் பசன்றிருந்த பஞ்சசாபி 

ஒருவன் ஒர் ஐயரைசாப்பியமரைச் 

சுட்டுவிட்டயபசாது ஐயரைசாப்பியப் யபசாலிஸ் 

உத்தியயசாகஸ்தர்கள யசாவரும பஞ்சசாபி 

ஒருவமரை மட்டிலும பிடித்துக் பகசாண்டு 

அவமனக் மகதியசாக்கிக் பகசாமலயின் 

குற்றத்மத ரூபித்தசார்களன்றி அவனருகில் 

இருந்தவர்கமளயும அவனது யநயர்கமளயும 

பிடித்து உயத்திரைவம பசய்தது கிமடயசாது. 

நமது இந்து யதசத்திலுளள இந்தியப் யபசாலீசு 

உத்தியயசாகஸ்தர்கயளசா என்றசால் பகசாமல 

பசய்தவன், பகசாமல பசய்தவனுக்கு அருகில் 

நின்றவன், அருகில் நின்றவமன அடுத்துப் 

பசார்த்தவன், அடுத்துப் பசார்த்தவமன 

முடுத்துப் பசார்த்தவன் யசாவமரையும யசர்த்துக் 

பகசாண்டு யபசாய் மகதியசாக்கி விசசாரிமன 

நிமறயவறுங்கசால் பகசாமல பசய்தவன் 



இன்னசான் பகசாமலக்கு உதவியசாளன் 

இன்னசான் பகசாமல பசய்யசாதவன் 

இன்னசாபனன்று ரூபிக்கப் பசாங்கில்லசாது 

பகசாமல பசய்தவயன தப்பித்துக் 

பகசாளளுகின்றசான் (அரைலசாய்சியஸ் I 197).

என்பறழுதுவசார்.

கத்யதசாலிக்கக் கிறிஸ்தவர்கமளப் பற்றிபயழுத 

யநர்ந்தயபசாது பசன்மனக் 

கத்யதசாலிக்கர்கமளயும புதுமவக் கத்யதசாலிக்கர் 

கமளயும ஒப்பிடுவசார். பசன்மனக் 

கத்யதசாலிக்கக் குரு ஒருவர் கத்யதசாலிக்கரைசால் 

தசாக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிமயயும புதுமவக் 

கத்யதசாலிக்கக் குரு ஒருவர் தசாழ்த்தப்பட்ட 

சசாதியினமரை இழிவசாக நடத்தியமதயும எடுத்துச் 

பசசால்லி,



கத்யதசாலிக்கப் பசாதிரிமசார்கயள, இமவகமளச்

சற்றுக் கண்யணசாக்கிக் கவனியுங்கள. 

பசன்மனயில் பசாதிரியசாமரை அடித்துக் 

யகசார்ட்டு வழக்கில் இருப்பவ்ர்களும 

கிறிஸ்தவர்கயள. புதுமவயில் பசாதிரியசாரைசால் 

அவமசானப்பட்டுக் யகசார்ட்டிற்குப் 

யபசாயிருப்பவர்களும கிறிஸ்தவர்கயள. 

ஆதலின் இவ்விரு கிறிஸ்தவர்களுள குருமவ 

அடித்தவர்கள யதசார்த்தக் கிறிஸ்தவர்களசா 

இவர்களுள யசாரைசால் கிறிஸ்து மசார்க்கம 

சிறப்பமடயும. பசாதிரிகயள, பணவரைமவப் 

பசாரைசாதீர்கள. ஞசானவசாட்களசாம குணவரைமவப் 

பசாருங்கள, குணவரைமவப் பசாருங்கள 

(அலசாய்சியஸ் I 193).

என்று அறிவுமரை கூறி முடிப்பசார்.



“பசாதிரிகளுக்யகசார் விண்ணப்பம” எனும நீண்ட 

கட்டுமரையில் கத்யதசாலிக்கப் பசாதிரியசார்களும 

பிரைசாட்படஸ்படண்ட் பசாதிரியசார்களும முதலில் 

நசாட்டிற்குச் பசய்த நலன்கமளயும பின்னசால் 

திச்மற்ை தடுமசாறிப் யபசாய் சசாதி யபதமற்ற 

திரைசாவிடர்களுக்குச் பசய்த தீமமகமளயும 

பதசாகுத்துச் பசசால்லி அவர்களிடம இந்நசாட்டு 

ஏமழக் குடிகள எதிர்பசார்ப்பது 

என்னபவன்பமதப் பணியவசாடு விளக்குவசார்.

தமது முதல் விண்ணப்பத்மதக் கத்யதசாலிக்கப் 

பசாதிரியசார்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கும தசாசர் 

சயவரியசார் என்னும பபரியயசாரும பபஸ்கி 

என்னும பபரியயசாரும 16, 17-ஆம 

நூற்றசாண்டுகளில் இங்கு வந்து பசய்த 

பதசாண்டிமனப் பசாரைசாட்டி இங்கிருந்த பூர்வ 

பபளத்தர்கள அவர்களிடம அமடக்கலம 

பபற்றமதச் சுட்டிக் கசாட்டுயவசாம.



சசாதி யபதமற்ற திரைசாவிடர்கள ஆயிரைத்தி 

ஐந்நூறு வருடங்களசாகத் தங்கள 

சத்துருக்களின் இடுக்கண்களசால் நசுங்குண்டு 

குலகுருவசாம ஞசான சூரியமனயும 

குலயதவமதமயயும ஞசானமபிமகமயயும 

அவர்கள யபசாதித்துளள 

நல்பலசாழுக்கங்கமளயும நழுவ விட்டுத் 

தங்கள பசசாந்த மடங்கமளயும 

சத்துருக்களிடம ஒப்பமடத்துவிட்டுப் 

பரைசாயர்கள திரிமூர்த்தி யகசாவில்களுக்குளளும 

நுமழய விடசாமல் தடுக்கப்பட்டுத் தசாய் 

தகப்பமனத் திமச தப்பவிட்டுத் தவிக்கும 

மமந்தர்கமளப் யபசால் கலக்கமுற்று 

ஆங்கியலயர்களின் ஆதரைமவப் பபற்றுச் சற்று

சுகித்திருந்தசார்களசாதலின் இப்பசாதிரிகளும 

ஆங்கியலயர் யபசால் கசாண்கின்றபடியசால் 

அவர்கள மதத்தில் நசாம 



பிரையவசிப்யபசாமசாயின் இன்னும சீரும 

சிறப்பும பபருகுவதுடன் அவர்கள 

யகசாவிலுக்குள யசாயதசார் தமடயுமின்றிப் 

யபசாக்கு வருத்திலிருக்கலசாம என்னும ஆமச 

பசசாண்டும உங்கள அமடக்கலம 

புகுந்தசார்கள. . . .

அவர்களின் யநசாக்கங்கமள அறிந்த 

கத்யதசாலிக்கப் பசாதிரிமசார்களும அவர்கள 

வசாசம பசய்யும யசரிகளின் மத்தியிலும 

பக்கங்களிலும பூமிகமள வசாங்கி ஐயசாயிரைம, 

ஆறசாயிரைம ரூபசாயில் ஒவ்யவசார் 

யகசாவில்கமளக் கட்டிச் சுற்று மதில்கமள 

எழுப்பி அதற்குளளசாகயவ பிணங்கமளப் 

புமதக்கத் தக்க சில இடங்களும நிரூபித்துக் 

பகசாண்டசார்கள. . . . அந்யதசா! 

இத்திரைசாவிடர்கள கஷ்டத்திற்கும 

நஷ்டத்திற்கும அஞ்சர்தவர்கள. கிழவன் 



கிழவியசான யபசாதிலும ஒருவரிடம பசன்று 

உதவிபயன்று யகட்கசாமல் விறகு விற்யறனும

புல் விற்யறனும ஒரைணசா சமபசாதித்து சீவிக்கும

யரைசாஷமுமடயவர்கள. இத்தமகய 

யரைசாஷமுமடயயசார் உங்கமள அடுத்துக் கண்ட

பலன் மககளில் கப்பமரையும கழுத்தில் 

மணிகளுயமயசானசார்கள. . . .

அமமட்டிலும விட்டுவிடசாமல் இவர்களுக்கு 

1500 வருடமசாகச் சத்துருக்களசாயிருந்து நசிந்து 

வந்த சசாதி யபதம உளயளசார்கமளச் யசர்த்துக் 

பகசாண்டு நீங்கள கிறிஸ்தவக் கூட்டத்தில் 

யசர்ந்த யபசாதிலும முதலியசார் முதலியசாரைசாய் 

இருக்கலசாம. நசாயகர் நசாயகரைசாய் இருக்கலசாம. 

பசட்டியசார் பசட்டியசாரைசாய் இருக்கலசாம. 

சந்தனப் பபசாட்டு மவக்க 

யவண்டுமசானசால் சந்தனக் கட்மடமய 

விஞ்சசாரித்துக் பகசாடுத்துவிடுயவசாம. 



குங்குமப் பபசாட்டு மவக்க யவண்டுமசானசால் 

குங்குமம விஞ்சசாரித்துக் 

பகசாடுத்துவிடுயவசாம. எங்களுக்குச் யசரை 

யவண்டிய பதசாமககள மட்டிலும சரி வரைச் 

யசர்த்து விட்டசால் யபசாதும என்று உயர்த்திக் 

பகசாண்டு ஆதியில் கிறிஸ்து மதத்மத அடுத்து 

எங்கும பரைவச் பசய்த ஏமழ மக்கமள 

எதிரிகளிடம இரைக்கமில்லசாமல் கசாட்டிக் 

பகசாடுத்து இவர்கள பழய கிறிஸ்தவர்கள 

அல்ல, பமறக் கிறிஸ்துவர்கள என்றும 

தசாழ்த்தி மனம குன்றி நசாணம அமடயச் 

பசய்து விட்டீர்கள (அலசாய்சியஸ் I 88-89).

கத்யதசாலிக்கப் பசாதிரியசார்கள என்ன பசய்ய 

யவண்டுபமன்பமதயும தமது யவண்டுயகசாளில் 

தசாசர் எடுத்துமரைப்பசார்.



ஆதலின் பசாதர்கபளன்னும பபரியயசார்கயள 

இவ்யவமழக் கிறிஸ்தவர்களிடம பணம 

சமபசாதிக்கும எண்ணங்கமள ஒர் புறம 

அகற்றி நீங்கள யசர்த்து மவத்துளள 

பதசாமககளில் கல்விச் சசாமலகளும 

மகத்பதசாழிற்சசாமலகளும ஏற்படுத்தி 

இவ்யவமழ யபமத மக்களுக்கு இலவசமசாகக்

கற்பித்துக் கல்வியிலும மகத்பதசாழிலிலும 

முன்னுக்குக் பகசாண்டு வருவீர்களசாயின் 

நீங்கள சிறப்பமடவதும அன்றி உங்கள 

கத்யதசாலிக்க மசார்க்கமும சிறப்மபப் பபறும 

(அலசாய்சியஸ் I 90).

இயத யநர்மம உணர்யவசாடும பண்யபசாடும 

பிரைசாட்படஸ்படண்ட் பசாதிரியசார்களுக்கும 

அவர்கள பசய்து வரும பதசாண்டின் நிமற 

குமறகமளச் சுட்டிக் கசாட்டுவசார் தசாசர்.



கத்யதசாலிக்கு மசார்க்கத்யதசார்களுக்குப் பின்பு 

இத் பதன்னிந்தியசாவில் குடியயறி 

கிறீஸ்துவின் மசார்க்கத்மதப் பரைவச் 

பசய்வதற்கசாய் சகல மக்களுக்கும 

உபகசாரைமசாகும கல்விச் சசாமலகமள விருத்தி 

பசய்தீர்கள! . . .

அவர்களுமடய வஞ்சகக் கூத்துகமள அறியசா 

தசாங்களும பபரிய சசாதிகபளல்லசாம 

கிறிஸ்தவர்களசாகி விடுகிறசார்கள என்னும 

பபருஞ் சந்யதசாஷத்தசாலும பபரிய 

சசாதியயசாமரைக் கிறீஸ்தவர்களசாக்கி 

விட்டசார்கள என்னும பபருமயபர் 

கிமடக்கும என்பறண்ணி நூதனக் 

கிறீஸ்தவர்களின் மீது அன்பு மவத்து 

அவர்களுக்யக பசாதிரி உத்தியயசாகங்கமளயும 

உபயதசிகள உத்தியயசாகங்கமளயும 

உபசாத்திமசார் உத்தியயசாகங்கமளயும 



பகசாடுத்து விருத்தி பசய்து பகசாண்டு 

இக்கிறீஸ்து மதத்மதப் பரைவச் 

பசய்வதற்கசாய்க் கல்லடிகளும 

சசாணத்தினடிகளும தடிகளினடிகளும பட்டுப் 

பரைவச் பசய்தப் பழயக் கிறிஸ்தவர்கமளப் 

பமறக் கிறிஸ்துவர்கள என்று 

பசசால்லுவதற்கசாய்த் தசாங்களும தசாழ்ந்த 

எண்ணத்மத விருத்தி பசய்து பகசாண்டு 

ஏமழத் தமிழ் கிறிஸ்தவர்கமள 

நடுத்பதருவில் விட்டு தீங்கு பசய்ய 

மவத்தீர்கள . . . அங்ஙனமின்றி சசாதிய 

ஆசசாரைமும பபருக்க யவண்டும, 

உத்தியயசாகங்களும உயரை யவண்டும, 

பபசாருளசாமசயும வளரை யவண்டும, 

கிறீஸ்தவர்கள என்னும கூட்டமும அதிகரிக்க 

யவண்டும என்பதசாயின் கிறீஸ்துவின் நீதி 

யபசாதங்கள ஒருக்கசாலும பரிமளிக்க 



மசாட்டசாது. அவரைது யபசாத பரிமளம 

எக்கசாலத்தில் மமறகின்றயதசா அப்யபசாயத 

கிறிஸ்துவின் மசார்க்கமும மமறவதற்கு 

வழியசாகும . . . மத்யதயு 20-ஆம அதிகசாரைம 29-

ஆம வசனம: கிறீஸ்துவசானவர் தனது 

மசாணசாக்கர்கமளயும அவ்விடம வந்துளள 

மக்கமளயும யநசாக்கி என் நசாமத்தின் 

நிமித்தம வீட்மடயசாவது சயகசாதரைமரையசாவது, 

சயகசாதரிகமளயசாவது, தகப்பமனயசாவது, 

தசாமயயசாவது மமனவிமயயசாவது, 

பிளமளகமளயசாவது, நிலங்கமளயசாவது 

விட்டவன் எவயனசா அவன் அதற்கு 

நூறத்தமனயசான பலமன அமடந்து நித்திய 

சீவமனயும பபறுவசாபனன்று திட்டமசாகக் 

கூறியிருக்கிறசார். . . .

“கிறிஸ்தவன் எனும சிறந்த பமசாழியசானது



அவன் கிறிஸ்து எனும பபசாருமளத் தரும”

அதசாவது கிறிஸ்துவின் நமடயுமட பசாவமன 

ஒழுக்கங்கமளப் பின்பற்றியவன் எவயனசா 

கிறிஸ்து அவனசாவசான் என்பதசாம 

(அலசாய்சியஸ் I 92).

மபபிளிலிருந்து தக்க யமற்யகசாளகமளத் தந்து 

எத்தமகய அச்சயமசா உளயநசாக்கயமசா இல்லசாமல்

பசாதிரியசார்களுக்கு அவர்களுக்கு விருப்பமசான 

அவர்கள மகயசாண்டு வந்த பமசாழியியலயய 

தசாசர் விண்ணப்பத்மதச் சசார்ந்திருப்பது பபரும 

பசாரைசாட்டுக்குரியதசாகும.

உண்மமகமள விளக்கி அவற்மற நிமலநசாட்டத் 

தசாசர் தக்க வசாதங்கமளயும சசான்றுகமளயும 

தக்கபமசாழி நமடயில் எடுத்துச் 

பசசால்வசார்."தசாழ்ந்த சசாதியினர் அல்லது தசாழ்ந்த 

வகுப்பசார் என்பவர்கள யசார்’ எனும தமலப்பில் 



அவர் எழுதும சிறிய கட்டுமரையில் பிறமரை 

வஞ்சித்துத் தமது நிமலமய உயர்த்திக் 

பகசாண்டவர்கள மீது அவர் கசாட்டும அறச்சினம, 

ஏமசாற்றப்பட்டவர்கள மீது கசாட்டும பரிவு, 

உண்மமயறியசாது ஆளயவசார் அநீதி பதசாடரைக் 

கசாரைணமசாகின்றசார்கயள என்ற வருத்தம, 

உண்மமமய யசாவரும அறிய யவண்டுயம என்ற 

ஆதங்கம, எது சரிபயன்பது பதரியசாமல் 

யபசாய்விடுயமசா என்ற அச்சம ஆகிய 

உணர்வுகபளல்லசாம பளிச்சிடக் கசாணலசாம.

இத்யதசத்துள பிச்மச இரைந்து 

தின்கின்றசார்கயள அவர்கள தசாழ்ந்த 

வகுப்பசார்களசா, பபசாய்மயச் பசசால்லிச் 

சீவிக்கின்றசார்கயள அவர்கள தசாழ்ந்த 

வகுப்பசார்களசா, களவு பசய்து 

சீவிக்கின்றசார்கயள அவர்கள தசாழ்ந்த 

வகுப்பசார்களசா. இதன் விபரைம 



பதரியவில்மல பூர்வ புத்த தன்ம கசாலத்தில் 

பஞ்ச பசாதகர்கமள மியலச்சர்கள என்றும 

தீயவர்கபளன்றும தசாழ்ந்த வகுப்பசாபரைன்றும 

இழிந்யதசாபரைன்றும வகுத்து 

மவத்திருந்தசார்கள. கசாரைணம யசாபதன்பீயரைல், 

பபண் சசாதி பிளமளகளுடன் குடுமப 

வசாழ்க்மகயிலிருந்து உமழக்கக்கூடிய யதக 

பலமிருந்தும யசசாமயபறிகளசாய்ப் பிச்மச 

இரைந்து தின்பவர்கமள மியலச்சர்கள என்றும 

பகசாமல, களவு முதலியமவகளசால் 

சீவிப்பவர்கமளத் தீயவர்கபளன்றும 

விபச்சசாரைம, களளருந்தல் முதலிய 

பசயலுமடயயசாமரை இழிந்யதசாபரைன்றும 

தங்கள சுயத்பதசாழில் இன்றி எக்கசாலும 

ஒருவமரை வணங்கிச் சீவிப்பவர்களும 

வியவகமற்றவர்களும ஆனசாமரைத் 

தசாழ்ந்தவர்கள என்றும வகுத்திருந்தசார்கள. . .



கருணசானந்த நீதிபதியர்களும நீர் எப்படி 

உயர்ந்தவன் ஆனிர், அவன் எப்படித் 

தசாழ்ந்தவன் ஆனசான் என்னும 

விசசாரைமணயின்றி ஒரு சசார்பினர் 

பமசாழிகமளக் யகட்டுக் பகசாண்யட 

தீர்ப்பளிக்கலசாயமசா (அலசாய்சியஸ் 1 198-199).

ஐயரைசாப்பியர்கள இந்தியர்கமளச் சமமசாக நடத்த 

யவண்டும என்று எழுதிய வங்கப் பத்திரிமக 

ஆசிரியரிடம இந்தியர்கயள இந்தியர்களுக்கு 

இமழத்து வரும பகசாடுமமகமள அவர் 

எவ்வசாறு அறியசாது யபசானசார் என்ற வினசாமவத் 

தசாசர் எழுப்புவசார்.

பசசாற்ப சுதந்திரைம இந்தியர்களுக்குக் 

பகசாடுத்துளளவிடத்தில் இந்திய ஏமழகள 

படும கஷ்டங்கமளச் சற்று யநசாக்குவீரைசாக. ஓர் 

பசார்ப்பசான் இபரையில்யவ ஸ்யடஷன் 



மசாஸ்டரைசாயிருந்து மற்யறசார் பசார்ப்பசான் 

இன்ஸ்பபக்டரைசாகவசாயினும 

தசாசில்தசாரைசாகசாவசாயினும இருந்து தன் 

குடுமபத்யதசாமரை ரையிலியலற்ற வந்த யபசாது 

தங்களுக்கு இடம கிமடியசாமல் யபசாமசாயின் 

ஏமழ இந்துக்கள யசாவமரையும பவளியில் 

இழுத்துவிட்டுத் தவிக்கச் பசய்து தங்கள 

குடுமபத்யதசாமரை ஏற்றிவிடுகிறசார்கள.

ஏமழகள அனுபவித்து வரும குளம குட்மட 

தங்களுக்கு வசதியசாகத் யதசான்றுமசாயின் 

சசாதித் தமலவர்களசாம அதிகசாரை 

உத்தியயசாகஸ்தர்கமளத் தங்கள வசப்படுத்திக்

பகசாண்டு ஏமழகமள ஊமரை விட்யட ஒட்டிக் 

குளம குட்மடகமளத் தங்கள வசப்படுத்திக் 

பகசாளகிறசார்கள . . .



இவ்வமகயசாகப் பசார்ப்பசான் வீட்டுப் பல்லி 

முட்மட, பமறயன் வீட்டு அமமிக்கல்மல 

உமடக்கும அதிகசாரைத்தில் இருப்பமத 

பபங்கசால் பத்திரைசாதியர் கண்யணசாக்கிச் 

சீர்திருத்தசாது ஐயரைசாப்பியமரை நிந்திப்பதசால் 

யசாது பயன்? (அலசாய்சியஸ் 1207-208).

லசாகூரில் 1910-இல் நடந்த கசாங்கிரைஸ் கூட்டத்தில் 

பிரிட்டிஷ் அரைசு இரைண்டு மகமதியர்கமளக் 

கவுன்சில் உறுப்பினர் களசாக்கியமதக் கண்டித்து 

மகமதியமரையும இந்தியமரையும அரைசசாங்கத்தசார் 

யவறசாகப் பிரித்துக் குறுக்கில் பபரிய ஒரு 

மதிமலப் யபசாட்டு விட்டசார்கபளன்று 

கசாங்கிரைசசார் வசாதிட்ட யபசாது தசாசர் தமது கருத்மத

பவளியிட்ட முமற யநசாக்கற்பசாலது.

தற்கசாலம பசன்மன ரைசாஜதசானியில் 

யசர்ந்திருக்கும கவுன்சில் பமமபர்கள 47 



பபயர்களில் மகமதியர்கள 23 

பபயமரையயயரைனும நியமித்துவிட்டசார்களசா, 

இல்மலயய. 47 பமமபர்களில் மகமதியர் 

இரைண்டு பபயமரைத்தசாயன 

நியமித்திருக்கின்றசார்கள . . . மகமதியர் 

மட்டும 16 பபயருக்கு ஒருவர் இருக்கிறசார் 

என்று கணக்பகடுத்துப் யபசியவர் தசாங்கள 

எவ்வளவு பபயர் இருக்கியறசாபமன்று 

கணக்பகடுக்கவில்மல யபசாலும . . .

கருமண தங்கிய இரைசாஜசாங்கத்யதசார் 

மகமதியருக்பகன்று யசாது சுகத்மதக் 

பகசாடுத்துவிட்டு இந்தியமரைக் 

பகடுத்துவிட்டசார்கள.

இந்துக்கமளப் யபசால் ஆறு யகசாடி மக்கமளத் 

தீண்டப்படசாது தீண்டப்படசாபதன்று தீட்டு 

மதில் யபசாட்டு விட்டசார்களசா, ஆறு யகசாடி 



மக்கமளச் சுத்த ஜலம பகசாண்டு குடிக்க 

விடசாமல் சுற்று மதில் யபசாட்டு விட்டசார்களசா;

ஆறு யகசாடி மக்களுக்குத் தங்கள 

வண்ணசார்கமள வஸ்திரைபமடுக்க விடசாது 

அண்ணசாந்த மதில் யபசாட்டு விட்டசார்களசா; 

இல்மலயய. சுவசாமிபயன்பது சகலருக்கும 

பபசாதுபவன்பயத உலக சமமதம. ஆனசால் 

இந்துக்கள என்னும கூட்டத்யதசார் பதசாழுது 

வரும சுவசாமிகள இருக்குமிடத்திற்குச் 

சசாதியபதமற்ற ஆறு யகசாடி மக்களும 

யபசாகப்படசாது, ஆங்கியலசா இந்தியர்களும 

யபசாகப்படசாது, மகமமதியர்களும 

யபசாகப்படசாது, பசாரைசீகர்களும யபசாகப்படசாது,

கிறிஸ்தவர்களும யபசாகப்படசாது.

பபசாதுவசாகிய சுவசாமிமயத் பதசாழும 

இடங்களுக்கு இத்தமன யபர் யபசாகக் கூடசாத 

பபருமதில் கட்டியிருக்கும இந்தியர்கள வசம



பபசாதுவசாகிய ஆயலசாசமன சங்க 

நியமனத்மத விட்டிருப்பசார்களசாயின் சகல 

சசாதியயசாடும உளபிரையவசிக்கக் கூடசாத 

எப்பபரிய மதிலிட்டிருப்பசார்கயளசா 

பதரியவில்மல (அலசாய்சியஸ் I 220).

கிறிஸ்தவர்களுக்குள சசாதி மவக்கலசாமசா, 

மவக்கக்கூடசாதசா என்று ஆயலசாசித்து 

வருகின்றசார்கபளன்பமதக் யகளவியுற்ற தசாசர் 

அவர்களுக்கு அறிவுமரை கூறும பணிமய உடன் 

யமற்பகசாண்டசார்.

சசாதிமய உண்டு பசய்தவர்கயள சசாதிகமள 

ஒழித்துக் பகசாண்டு வருமயபசாது சசாதி 

நசாற்றமில்லசாமல் இத்யதசத்திற்கு வந்துளள 

கிறிஸ்து மதத்தில் சசாதி மவக்கலசாமசா 

மவகலசாகசாதசா என்று ஆயலசாசிப்பது 

விந்மதயய . . . இத்தமகய சசாதிக் 



கிறிஸ்தவர்கபளன்றும சசாதியில்லசாக் 

கிறிஸ்தவர்கபளன்றும ஏற்படுவசார்களசாயின் 

கருமண தங்கிய ரைசாஜசாங்கத்தசார் அவற்மறக் 

கண்யணசாக்க யவண்டியயதயசாகும. கசாரைணம 

கிறிஸ்தவர்களசாகியும சசாதிமய மவத்துக் 

பகசாண்டுளளவர்கள ஏயதசா ஒர் கசாலத்தில் 

சசாதிமய மவத்துளள கூட்டத்யதசாருடன் கூடிக்

பகசாளளுவதற்கு ஏதுக்கள யதசான்றினும 

யதசான்றும...

யவண்டுபமன்னும பகட்ட எண்ணத்தசால் ஒர் 

பபருங்கூட்டத்யதசாமரைத் 

தீண்டசாதவர்கபளன்றும தசாழ்ந்த 

சசாதியயசாபரைன்றும கூறி மனத்தசாங்கல் 

உண்டசாக்கி வரும துற்கருமப் பலனசானது 

இவ்வுலகத்திலும விடசாது நடுத் தீர்மவயிலும

விடசாபதன்பது சத்தியம.



கிறிஸ்துவின் சத்திய பமசாழி 

“தசாழ்த்தப்பட்டவன் உயர்த்தப்படுவசான்” 

(அலசாய்சியஸ் I 235).

தசாசர் தக்க சமயத்தில் கூறிய கருத்து பதசாமல 

யநசாக்குமடயது என்பமதச் பசசால்லத் 

யதமவயில்மல.

இந்தியசாவிலிருந்து பநட்டசாலுக்குச் பசன்று 

அங்குக் கூலி யவமல பசய்யவசார் 

பகசாடுமமப்படுத்தப்படுகிறசார்கபளன்றும 

அவர்கமள அங்கு அனுப்பக் கூடசாபதன்றும 

யகசாகயல யபசான்றவர்கள பிரிட்டிஷ் அரைமசக் 

யகட்டுக் பகசாண்டயபசாது அச்சிக்கமலப் பற்றி 

ஆரைசாய்ந்து நமமவர்களுக்கு என்ன பசய்யப்பட 

யவண்டும என்பமதத் பதளிவுபடுத்துகிறசார் 

தசாசர்.



அதசாவது பநட்டசாலுக்குச் பசன்றுளள இந்திய

வியசாபசாரிகளுக்குச் சில இடுக்கண்கள 

யநரிட்டு வந்ததசாகப் பத்திரிமககளின் 

வசாயிலசாகக் கண்டுளயளசாமன்றிக் கூலிகளுக்கு

இடுக்கண் உண்டரைனபதன்று 

யகளவிப்படவில்மல. அங்ஙனம இந்தியக் 

கூலிகளுக்கு என்ன இடுக்கண் 

i ண்டசாகியிருக்குபமன்றசால் சில ப்புத் 

பதசாழில் அதிகரித்திருக்கக்கூடும. ஆயினும 

இந்தியசாவில் அமரை வயிற்றுக் கஞ்சியயனும 

சரிவரிக் குடியசாது நசாள முழுவதும 

உமழப்பவர்களுக்குப் பசியசாற உண்டு 

அதிகம உமழப்பதனசால் யசாபதசாரு 

பகடுதியும யநரிடசாது.

ஈதன்றி பநட்டசாலுக்குச் பசல்லும 

ஏமழக்குடிகள பபருமபசாலும பதன்னிந்திய 

வசாசிகயளயசாம. இத்பதன்னிந்திய ஏமழகள 



மட்டிலும பநட்டசாலுக்குப் யபசாகும கசாரைணம 

யசாபதன்றசால் சசாதியபதக் பகசாடுரைச் பசயலசால் 

நல்ல தண்ணிமரை பமசாண்டு குடிக்க 

விடசாமலும வண்ணசார்கமள வஸ்திரைம 

எடுக்கவிடசாமலும அமமட்டர்கமளச் சவரைம 

பசய்ய விடசாமலும நசாள முழுதும 

கஷ்டப்பட்ட யபசாதிலும அமரை வயிற்றுக் 

கஞ்சிக்கசாகும கூலிமயக் பகசாடசாமலும 

பகசால்லசாமல் பகசான்றும வமதக்கசாமல் 

வமதத்தும சசாதித் தமலவர்கள பசய்து வரும 

படுபசாவச் பசயல்களுக்குப் பயந்யத 

பரையதசமசாம பநட்டசாலுக்குப் யபசாய் 

சீவிக்கிறசார்கள. அவ்வமக பநட்டசாலுக்குச் 

பசன்று இந்தியசாவுக்கு வந்துளள ஒவ்யவசார் 

ஏமழக்குடிகளும இரைண்டு வீடு மூன்று 

வீடுகமள வசாங்கிக் பகசாண்டு சுகசீவிகளசாக 

வசாழ்வதுடன் நசாடுகளிலும இரைண்டு கசாணி 



மூன்று கசாணி பூமிகமள வசாங்கிக் பகசாண்டு 

பசசாந்தத்தில் உழுது பயிர் பசய்து 

சுகித்திருக்கிறசார்கள (அலசாய்சியஸ் I 237).

இந்திய சசாதித் தமலவர்களின் பிரைதிநிதியசாகயவ 

யபசியுளள யகசாகயல இந்திய ஏமழகளுக்பகன்று

பசாடுபடுவசாரைசாயின் பபசாதுவசாய பிரைதிநிதிபயன்று

அவமரை ஏற்றுக் பகசாண்டசாடலசாம என்றும பத்து 

வியசாபசாரிகளுக்கசாக முமனந்து பகசாண்டு 

பதசாண்ணுரைறு ஏமழக்குடிகமளக் 

பகடுத்துவிடலசாகசாபதன்றும தசாசர் 

அறிவுறுத்துகிறசார்.

பவளிநசாடுகளுக்குச் பசன்று இந்தியக் கூலிகள 

படும பசாட்மடப் பற்றி இந்தியசா பத்திரிமக 

இதபழசான்றில் அப்யபசாது கட்டுமரைபயழுதிய 

பசாரைதியும சிக்கலின் மூல கசாரைணத்மதப் பற்றிப் 

யபசசாது அக்கூலிகள எவ்வளவு துன்பங்கள 



வந்தசாலும பபசாறுத்துக் பகசாண்டு 

தசாய்நசாட்டியலயய இருந்துவிட யவண்டும என்று

தசான் கூறுவசார். ஏமழக் கூலிகள பவளிநசாடு 

பசன்று பிமழக்க இங்குளள 

யமல்சசாதிக்கசாரைர்கயள கசாரைணமசாவசார்கள 

என்பமதயயசா சசாதி யபதமற்ற 

ஏமழகளுக்பகன்று இரைசாஜசாங்க சங்கத்தில் ஒரு 

பிரைதிநிதி இருப்பது நல்லபதன்யறசா தசாசமரைப் 

யபசால் எடுத்துச் பசசால்லும வழியில் பசாரைதி 

சிந்திக்கயவயில்மலபயன்பது பதளிவசாகிறது.

அன்னிய யதசங்களுக்கு இத்யதசத்துக் 

கூலியசாட்கமள அனுப்பிவிடுகிறபடியசால் 

இங்கு ஏற்படுத்தப் பபறும மகத்பதசாழிற் 

சசாமலகளுக்குக் கூலியசாட்கள கிமடக்கசாமல் 

யபசாகிறசார்கள என்று இங்குளள 

பத்திரிமககள எழுதிய யபசாதும தசாசர் 

அடிப்பமட உண்மமமய அமவ மமறத்து 



வருவமதச் சுட்டிக் கசாட்டுவசார். பச்மசயப்பன்

கல்லூரியில் மகத்பதசாழில் கற்பிக்கும 

கலசாசசாமல பதசாடங்கியயபசாது 

பகசாடுக்கப்பட்ட விளமபரைத்தில் “சசாதி யபதம

மவத்துளளவர்கள மட்டிலும 

அக்கலசாசசாமலயில் வந்து கற்றுக் 

பகசாளளலசாம. மற்ற சசாதி யபதம 

அற்றவர்களுக்கு அதில் இடம கிமடயசாது 

என்று பயிரைங்கப்படுத்தியிருந்தசார்கள. . . . 

அவர்கமள மட்டிலும ஏன் துரைத்தி 

விடுகிறீர்கள என்று யகட்டசாயல தங்களுக்குச் 

சசாப்பசாடு பகசாண்டு வருவதற்கும ஜலம 

முதலியன பமசாண்டு பகசாடுப்பதற்கும 

இமடஞ்சலசாகிவிடும. ஆதலசால் அவர்கமளச் 

யசர்ப்பதில்மலபயன்று திட்டவட்டமசாகக் 

கூறுகின்றசார்கள (அலசாய்சியஸ் I 238).



சசாதியபதமற்ற ஏமழகளசாகிய பமறயர்களுக்கு 

இங்கு யவமலயும பகசாடசாது 

மகத்பதசாழிற்சசாமலகளில் இடமும தரைசாது 

புறக்கணிப்பசார். அவர்கள பவளிநசாடு 

பசன்றசாவது பிமழப்பமதயும தடுக்க 

யவண்டசாம என்று தசாசர் யகட்டுக் பகசாண்டது 

யசார் கசாதிலும விழவில்மல.

பிரிட்டிஷ் அரைசு சசாரைசாயம, பவளளி, 

மண்பணண்பணய், புமகயிமல ஆகியவற்றின் 

யமல் இருந்த வரிகமள அதிகப்படுத்தப் 

யபசாவதசாக அறிந்த தசாசர் அரைசுக்குக் கூறும 

அறிவுமரை குறிப்பிடத் தக்கது.

அவற்றுள மனு குலத்தசாருக்குச் சீர்யகட்மட 

உண்டு பசய்யும சசாரைசாயம, புமகயிமல 

இவ்விரைண்டிற்கும வரிகமள 

அதிகப்படுத்துவது சுகயமயசாம. மனுக்களுக்கு



உபகசாரைமசாக விளங்கும பவளளியின் 

யபரிலும மண் மதலத்தின் யபரிலும 

வரிகமள அதிகப்படுத்தசாமலிருப்பது 

சுகமசாம. எவ்வமகயில் எனில் தற்கசாலம 

பவளளி சகசாயமசாய்க் கிமடக்கின்றபடியசால் 

ஒரு ரூபசா, அமரை ரூபசா, கசால் ரூபசா என்னும 

பவளளி நசாணயங்கள யசதமில்லசாமல் 

வழங்கி வருகின்றன. . . மண் மதலத்தின் 

சுகயமசா தியனதியன ஓரைணசா சமபசாதிக்கும 

கூலியசாளும ஒரு கசாசு மதலயமனும வசாங்கிக் 

குடுக்மகயில் மவத்துத் தீபயமற்றி 

பவளிச்சத்தில் புசித்துச் சுகித்து வருகிறசார்கள

. . .

சசாரைசாயத்திற்யகசா இன்னும வரிமய அதிகம 

உயர்த்த யவண்டுகியறசாம. 

ஏபனன்பீர்களசாயின் மனிதர்களசாகப் பிறந்தும 



மிருகத்திற்கும யகடசாகச் பசய்துவிடுவது 

சசாரைசாயமசாகும. . .

புமகயிமலக்கும வரிமய இன்னும 

அதிகப்படுத்த யவண்டுகியறசாம. 

ஏபனன்பீர்களசாயின் சிறு வயதியலயய 

மக்களின் மசார்பு வறண்டு உதிரைம கக்கச் 

பசய்வது புமகயிமலயயயசாம (அலசாய்சியஸ் 

1242).

சமுதசாயத்தின் அடித்தள மக்களுமடய 

வசாழ்க்மகமயப் பற்றி முற்றும அறிந்த தசாசர் 

அவர்களின் நிமலமய மனத்திற் பகசாண்டு 

அவர்களுக்கு விமளயும நன்மம தீமமகமளக் 

கணக்கிபலடுத்துத் தீரை ஆய்வு பசய்து பிரிட்டிஷ் 

அரைசு, கசாங்கிரைஸ் அரைசு, பிரைசாமணர் அல்லசாதசார் 

சங்கம, பிரைசாமணர்களின் பத்திரிமககள 

ஆகியவற்றின் முடிவுகமளயும 



பசயற்பசாடுகமளயும விமரிசிப்பமத எல்லசாக் 

கட்டுமரைகளிலும கசாணலசாம.

அயயசாத்திதசாசரின் அரைசியல் கட்டுமரைகள 

அரைசியலின் எல்லசாக் கூறுகமளயும எட்டியமவ. 

சமயக் கட்டுமரைகமளயும இலக்கியத்மதயும 

யபசாலயவ அவரைது ஆழ்ந்தகன்ற அறிமவப் 

புலப்படுத்துபமவ. அவரின் வசாதத் திறமமயின் 

நுட்பத்மதக் கண்டு மகிழும நசாம, 

உவமமகமளயும பழபமசாழிகமளயும 

பபசாருளுக்யகற்ற யவறுபட்ட உத்திகமளயும 

தமலப்பிலிருந்து இறுதி வரி வமரையிலும அவர் 

மகயசாளும பசசாற்கமளயும வியந்து பசார்த்து 

முருகியல் இன்பமும பபறுகியறசாம.



யமற்யகசாள நூல்கள

அயயசாத்திதசாசர் சிந்தமனகள I , 

பதசாகுப்பசாசிரியர் ஞசான. அலசாய்சியஸ், 

பசாமளயங்யகசாட்மட: நசாட்டசார் வழக்கசாற்றியல் 

ஆய்வு மமயம,1999.

அயயசாத்திதசாசர் சிந்தமனகள II, 

பதசாகுப்பசாசிரியர் ஞசான. அலசாய்சியஸ், 

பசாமளயங்யகசாட்மட: நசாட்டசார் வழக்கசாற்றியல் 

ஆய்வு மமயம,1999.

அயயசாத்திதசாசர் சிந்தமனகள III, 

பதசாகுப்பசாசிரியர் ஞசான. அலசாய்சியஸ், 

பசாமளயங்யகசாட்மட: நசாட்டசார் வழக்கசாற்றியல் 

ஆய்வு மமயம, 2003.



க. அயயசாத்திதசாஸப் பண்டிதர்சிந்தமனகள, 

பதசாகுதி ஒன்று, பசன்மன. தலித் சசாகித்ய 

அகசாடமி,1999.

க. அயயசாத்திதசாஸப்பண்டிதர் சிந்தமனகள, 

பதசாகுதி இரைண்டு, பசன்மன. தலித் சசாகித்ய 

அகசாபடமி, 1999.

க. அயயசாத்திதசாஸப் பண்டிதர், புத்தரைது 

ஆதியவதம, பசன்மன. பகளதம 

அச்சியந்திரைசசாமல, முதல் பதிப்பு 1912, தலித் 

சசாகித்ய அகசாடமி பதிப்பு 1999.

டி.தருமரைசாஜன், நசான்பூர்வ பபளத்தன். மதுமரை. 

டசாக்டர் அமயபத்கர் பண்பசாட்டு மமயம, 2003.

ரைசாஜ்பகளதமன், க.அயயசாத்திதசாசர் ஆய்வுகள, 

நசாகர்யகசாவில். கசாலச்சுவடு பதிப்பகம, 2004.



சுக்கிரை நீதி, பண்டிதமணி (பமசாழிபபயர்ப்பு), 

யமமலச் சிவபுரி சன்மசார்க்க சமபயசார், 1982 

(இரைண்டசாம பதிப்பு).

பகளடலீயம (முதற் பகுதி). பண்டிதமணி 

(பமசாழிபபயர்ப்பு), அண்ணசாமமலப் 

பல்கமலக்கழகம,1979.

பகளடலீயம (இரைண்டசாம பகுதி), பண்டிதமணி 

(பமசாழிபபயர்ப்பு). அண்ணசாமமலப் 

பல்கமலக்கழகம,1980,

The Raj Veda: An Anthology, Wendy Doniger (tr.), 

London: Penguin Books, 1981.

The Laws of Manu, Wendy Doniger (tr.), London: 

Penguin Books, 1991.

பசாரைதியின் கட்டுமரைச் பசல்வம, பதசாகு. சீனி. 

விசுவநசாதன், பசன்மன 600 035.



Sir A. Ramaswami Mudaliar, Mirror of the Year, Madras 

- 7, Dravidian Kazhagam, 1927. 

கல்லசாத்தியின் பிற பவளியீடுகள 

1. கலகக்கசாரைர்களும எதிர்க்கமதயசாடல்களும 

(கட்டுமரைத் பதசாகுப்பு)

டி. தருமரைசாஜன்

பதசாகுப்பசாசிரியர்

பக். 368 விமல : 100/-

2. அய்யமமசா கமதகள (நசாட்டுப்புறக் கமதத் 

பதசாகுப்பு)

மசமன் ஜசான்

பதசாகுப்பசாசிரியர்

பக்: 66 விமல: 10/-
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